Statut Fundacji Nordoff Robbins Polska
z dnia 10 września 2019r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Nordoff Robbins Polska, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn.
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z
2015 r. poz. 1339), postanowień niniejszego statutu oraz obowiązującej umowy zawartej
pomiędzy Nordoff Robbins Polska [NRP] jako licencjobiorcą a Nordoff Robbins
International [NRI] jako licencjodawcą.
2. Fundacja została ustanowiona przez Dominikę Dopierałę zwaną dalej Fundatorką, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Pniok, w kancelarii notarialnej w
Katowicach przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie nr 22, w dniu 22.11.2015 r.
§2
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Fundacji jest Poznań.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju
i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek
stowarzyszeń.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
§4
1. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać tłumaczenia nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może używać skrótu „NRP” oraz nazwy skróconej „Nordoff Robbins Polska”.
§5
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i inne odznaczenia oraz
przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym,
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym
dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów lub idei Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celami działalności Fundacji są:
a. umożliwianie aktywnego udziału w tworzeniu muzyki dzieciom i osobom
dorosłym, a w szczególności osobom z niepełnosprawnością i
grupom wykluczonym społecznie;
b. wzbudzanie poczucia jedności i otwartości wśród różnorodnych członków
społeczeństwa poprzez tworzenie społecznych zespołów muzycznych;
c. przywracanie zwyczaju aktywnego tworzenia muzyki w społeczeństwie wśród
odbiorców o różnym poziomie doświadczenia muzycznego;
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d. upowszechnianie wiedzy na temat muzykoterapii Nordoff Robbins w Polsce i
za granicą;
e. organizacja indywidualnych, grupowych i społecznych wydarzeń kulturalnoterapeutycznych;
f. poszerzenie kadry muzykoterapeutów Nordoff Robbins w Polsce;
g. wzbogacanie literatury muzykoterapeutycznej w języku polskim;
h. prowadzenie badań z zakresu muzykoterapii;
i. prowadzenie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
j. przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnieniom i patologiom społecznym;
k. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
l. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
m. działalności charytatywnej;
n. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
o. ochrony i promocji zdrowia;
p. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
q. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
r. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
s. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
t. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży;
u. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
v. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
w. promocji i organizacji wolontariatu;
x. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
y. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
z. działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
§7
1. W ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacja realizuje swoje cele
poprzez:
a. prowadzenie wykładów, warsztatów i innych form edukacji nieformalnej w
zakresie celów statutowych Fundacji (PKD 85.52.Z; 85.59.B);
b. organizowanie studiów podyplomowych z dziedziny muzykoterapii Nordoff
Robbins oraz wspieranie muzykoterapeutów pracujących na terenie Polski
(PKD 72.19.Z; 72.20.Z; 85.42.Z; 85.60.Z; 94.12.Z);
c. świadczenie usług muzykoterapeutycznych poprzez indywidualne jak i grupowe
oraz otwarte sesje muzykoterapeutyczne (PKD 88.10.Z; 88.99.Z; 86.90.Z);
d. prowadzenie stron internetowych (63.12.Z);
e. działalność związaną z filmami, utworami muzycznymi, programami
telewizyjnymi, a także zarządzanie prawami autorskimi (PKD 59.11.Z; 59.12.Z;
59.13.Z; 59.20.Z);
f. wystawianie przedstawień artystycznych z udziałem uczestników działań
prowadzonych przez Fundację (PKD 90.01.Z; 90.02.Z; 90.03Z);
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g. rozwój środowiska wspierającego działania absolwentów studiów Nordoff
Robbins w Polsce (PKD 94.12.Z; 85.60.Z);
h. prowadzenie badań w zakresie muzykoterapii, (PKD 72.20.Z; 72.19.Z);
i. współpracę w zakresie kultury, terapii, edukacji i nauki z organizacjami,
instytucjami i innymi ośrodkami w Polsce i na świecie (PKD 94.99.Z);
j. zbieranie funduszy na cele wymienione w statucie Fundacji oraz na rzecz
beneficjentów Fundacji (PKD 88.99.Z; 88.10.Z);
2. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w
pkt. 1 z wyłączeniem litery e.
§8
1. Fundacja działa na podstawie pisemnej umowy z Fundacją Nordoff Robbins International,
która udziela Fundacji niefinansowego wsparcia oraz wyznacza standardy i warunki jej
działalności.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi osobami, instytucjami
i organizacjami.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez
Fundatora;
b. darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych, jak
i zagranicznych;
c. dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji,
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym;
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
e. odsetek i depozytów bankowych;
f. loterii fantowych;
g. działalności gospodarczej;
h. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
i. 1% podatku dochodowego otrzymanego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
j. Innych źródeł zgodnych z przepisami.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
Rozdział IV. Działalność gospodarcza
§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych jako dodatkową, wspierającą do działalności pożytku publicznego.
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3. Cały dochód Fundacji z działalności gospodarczej musi zostać przekazany na działalność
pożytku publicznego.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

PKD 17.13.Z Działalność agencji reklamowych;
PKD 58.11.Z Wydawanie książek;
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych;
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi;
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych;
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet);
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.

Rozdział V. Władze Fundacji
§ 12
1. Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem;
b. Rada Fundacji zwana dalej Radą.
§13
1. Członkiem Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
2. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim,
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z
członkami Zarządu Fundacji.
3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada składa się z 2 do 6 członków, jest powoływana na czas nieokreślony i pracuje
w systemie bezkadencyjnym.
3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
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powołuje swą decyzją Rada.
4. W skład Rady Fundacji obligatoryjnie wchodzi Fundator, chyba, że pełni funkcję w
Zarządzie Fundacji.
5. Fundator może zrezygnować z przywileju, o którym mowa w pkt. 4. Rezygnacja ta musi
zostać złożona na piśmie na ręce Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, a przez
to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 6. niniejszego paragrafu;
d. śmierci członka.
§ 15
1. Do zadań Rady Fundacji należy:
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, ocena pracy Zarządu;
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium;
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
d. opiniowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
e. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
f. opiniowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

§ 16
Rada podejmuje uchwały podczas posiedzenia Rady Fundacji jak i drogą obiegową.
Rada podejmuje uchwały w drodze obiegowej, jeżeli pod uchwałą podpisała się co najmniej
połowa członków Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści uchwały.
Droga obiegowa może być dokonywana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych
umożliwiających jednoznaczne określenie podpisującego dokument Uchwały, w
szczególności z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego jak i innych technik kryptograficznych.
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni
o miejscu, terminie i porządku obrad.
Posiedzenie Rady może być przeprowadzone z wykorzystaniem dowolnych środków
telekomunikacji, w tym w formie telekonferencji. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub
wszyscy członkowie znajdują się w różnych miejscach, każdy członek uczestniczący w
telekonferencji musi być w stanie: słyszeć lub mieć możliwość odbioru pozostałych
członków oraz osoby zabierające głos na posiedzeniu oraz rozmawiać z innymi członkami
uczestniczącymi w posiedzeniu, bezpośrednio, przez telefon lub za pośrednictwem innych
środków komunikacji. Głosy oddane ustnie lub w inny sposób w związku z wykorzystaniem
środków telekomunikacji są protokołowane w protokole z posiedzenia Rady, który
podpisuje przewodniczący posiedzenia.
Posiedzenie Rady jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego
zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady.
Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną na adresy wskazane wcześniej przez członków Rady, a w przypadku braku
takiej możliwości – listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
Rada na posiedzeniach podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów,
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jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje pracami
Zarządu.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu powołuje Fundator. Następnych
członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Zarządu, powołuje swą decyzją Fundator bądź Rada Fundacji.
3. Członkowie Zarządu muszą być osobami pełnoletnimi.
4. Zarząd pracuje w systemie bezkadencyjnym i jest powoływany na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji
lub odwołania członka zgodnie z postanowieniami statutu.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przez
Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady
Fundacji.
7. W przypadku gdy Zarząd Fundacji zostanie odwołany w całości pełni on swoją funkcję do
czasu wyboru nowych władz w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
8. Odwołanie członka Zarządu może również nastąpić w przypadku niezdolności do pełnienia
funkcji w Zarządzie powyżej 90 dni.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje wszelkie
czynności niezbędne do realizacji celów Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. uchwalanie regulaminów;
d. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji;
e. sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych;
f. gospodarowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
g. przyznawanie dyplomów, odznaczeń, tytułów honorowych i honorowego członkostwa
w Fundacji;
h. prowadzenie biura Fundacji;
i. opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji;
j. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji;
k. podejmowanie uchwał w przedmiocie utworzenia filii, oddziału lub innej jednostki
terenowej, w tym odwoływanie kierownictwa jednostki;
l. podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Zarządu sprawach Fundacji;
m. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów;
n. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
§ 19
1. Zarząd podejmuje uchwały podczas Posiedzeń Zarządu jak i drogą obiegową.
2. Zarząd podejmuje uchwały w drodze obiegowej, jeżeli pod uchwałą podpisała się co
najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni
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o treści uchwały.
3. Droga obiegowa może być dokonywana z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych
umożliwiających jednoznaczne określenie podpisującego dokument Uchwały, w
szczególności z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
zaufanego jak i innych technik kryptograficznych.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni
o miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Posiedzenie Zarządu może być przeprowadzone z wykorzystaniem dowolnych środków
telekomunikacji, w tym w formie telekonferencji. W takim przypadku, jeżeli niektórzy lub
wszyscy członkowie znajdują się w różnych miejscach, każdy członek uczestniczący w
telekonferencji musi być w stanie: słyszeć lub mieć możliwość odbioru pozostałych
członków oraz osoby zabierające głos na posiedzeniu oraz rozmawiać z innymi członkami
uczestniczącymi w posiedzeniu, bezpośrednio, przez telefon lub za pośrednictwem innych
środków komunikacji. Głosy oddane ustnie lub w inny sposób w związku z
wykorzystaniem środków telekomunikacji są protokołowane w protokole z posiedzenia
Zarządu, który podpisuje przewodniczący posiedzenia.
7. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego
zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną na adresy wskazane wcześniej przez Członków Zarządu, a w przypadku
braku takiej możliwości – listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
9. Zarząd na Posiedzeniach podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością
głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50000 zł wymagane jest oświadczenie woli
Prezesa Zarządu bądź specjalnie podjęta Uchwała Zarządu.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 21
1. Zabrania się Fundacji 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, zwanych 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;
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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, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 22
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu
mogą dotyczyć celów Fundacji zawartych w akcie założycielskim wyłącznie za zgodą
Fundatora.
2. W sytuacji, gdy Fundator jest członkiem Zarządu Fundacji lub nie żyje, zgodę,
o której mowa w pkt. 1 wydaje Rada Fundacji.
§ 23
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji oraz Nordoff Robbins International.
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. O likwidacji Fundacji
Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
3. W przypadku wygaśnięcia, zakończenia lub rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy
licencyjnej z Nordoff Robbins International Fundacja może ulec likwidacji, jeżeli w ciągu 9
miesięcy od zaistnienia tego faktu nie zostanie zawarta nowa umowa.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w kraju organizacji pożytku publicznego
o zbliżonych celach.
Tekst statutu został przyjęty uchwałą Prezesa Zarządu numer 2/2019

Podpis Prezesa Zarządu
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