STATUT
FUNDACJI INICJATYW STRATEGICZNYCH
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Strategicznych, zwana dalej Fundacją, została
ustanowiona z woli dr. hab. Tomasza Dołęgowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 14 grudnia 2015 roku przed notariuszem Marią
Grodzicką w kancelarii notarialnej w Warszawie, 00-893, przy ulicy Ogrodowej 3 lok. 16,
za numerem Repertorium A 4246/2015, zwanym dalej Aktem założycielskim.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr
21, poz. 97, z późn. zmianami) i niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Inicjatyw Strategicznych.
2. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia lub zmienia Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać wyróżniającego ją znaku
graficznego (logotypu), których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, których
wzór oraz sposób przyznawania ustala lub zmienia Zarząd Fundacji, oraz przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
5. Nazwa, logotyp, symbole oraz odznaki, medale honorowe, nagrody, wyróżnienia
wymienione w ust. 4-5 stanowią zastrzeżoną własność intelektualną Fundacji i podlegają
ochronie prawnej.
§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w zgodzie z jej prawem. Dla
realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest minister
właściwy dla spraw szkolnictwa wyższego oraz prezydent miasta stołecznego Warszawa.

§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundację powołano na czas nieoznaczony.

Cele i zasady działania Fundacji.
§5
Fundacja przyjmuje za swoje cele:
1) promowanie, wspieranie i inicjowanie działalności :
a) naukowej,
naukowo-technicznej,
wynalazczej,
szkolnictwa
wyższego,
edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, w tym polegającej na kształceniu
studentów,
b) wspomagającej rozwój nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności,
c) wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
d) kulturalnej, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) działanie na rzecz dyskryminowanych i słabszych grup społecznych oraz etnicznych,
które znajdują się w tragicznej sytuacji humanitarnej;
3) propagowanie i nauczanie krytycznego myślenia: dostrzegania różnic i podejmowania
decyzji w szczególności w sferze nauk społecznych.
4) promowanie idei aktywnej społeczności lokalnej jak i międzynarodowej;
5) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania oraz wspieranie
nowych, dotychczas niezbadanych nurtów w nauce;
6) promowanie i wspieranie wzajemnej współpracy szkół wyższych i innych ośrodków
naukowo-oświatowych oraz działanie na rzecz rozwoju przyjaznych relacji między
nimi;
7) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, promowanie idei aktywnego obywatelstwa i edukacji
obywatelskiej oraz społecznej;
8) wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznej debaty i dialogu w duchu demokracji,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
9) wspieranie działań na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz
współpracy międzynarodowej, a w szczególności integracji europejskiej;
10) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dalszy rozwój
świadomości kulturowej i historycznej oraz promowanie Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą;
11) promocję odpowiedzialnej konsumpcji, życia w harmonii z naturą oraz mądrego
gospodarowania bogactwami naturalnymi.
§6
1. Fundacja realizuje cele statutowe między innymi poprzez:
1) inicjowanie, wspieranie lub promowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej,
badawczej, wynalazczej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej oraz szkolnictwa
wyższego, w tym polegającej na wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia oraz
na kształceniu w renomowanych szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i

zagranicą, a także inicjowanie działalności, wspieranie lub promowanie jednostek
naukowo-badawczo-rozwojowych;
2) wspieranie, promowanie i zachęcanie do współdziałania, wzajemnego dzielenia się
wiedzą oraz wzajemnego udzielania pomocy;
3) wspieranie finansowe, rzeczowe lub w inny sposób osób fizycznych oraz osób
prawnych, a także innych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodnym z celami
statutowymi Fundacji lub zmierzającym do ich realizacji;
4) organizowanie spotkań, kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów,
prelekcji, wykładów, targów, symulacji, wystaw, wernisaży, koncertów, symulacji
obrad organizacji krajowych oraz międzynarodowych i innych imprez;
5) wspieranie rozwoju, współorganizowanie lub organizowanie projektów i konkursów
nakierowanych na edukację obywatelską oraz rozpowszechnianie wiedzy w obszarze
nauk matematyczno-przyrodniczych i związanych z rozwojem nowych technologii,
a także w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych, w tym m. in. wiedzy
o społeczeństwie, państwie, organizacjach międzynarodowych, globalnych
problemach cywilizacyjnych, stosunkach międzynarodowych, dyplomacji, prawie lub
bezpieczeństwie;
6) wspieranie inicjatyw studenckich związanych z podejmowaniem przez studentów
aktywności zawodowej, w szczególności zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej, stowarzyszeń i fundacji;
7) współpracę ze środkami masowego przekazu i mediami elektronicznymi w celu
popularyzacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji;
8) współpracę z osobami fizycznymi, polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi lub
innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w celu realizacji celów i inicjatyw
statutowych Fundacji, w szczególności ze środowiskiem akademickim, szkołami
wyższymi oraz samorządami studentów szkół wyższych i uczelnianymi organizacjami
studenckimi, a także przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, władzami
samorządowymi i rządowymi;
9) skupianie wokół celów i działań statutowych Fundacji osób fizycznych odnoszących
sukcesy w swoich dziedzinach aktywności, a także polskich i zagranicznych osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które prowadzą działalność w zgodzie
z interesem społeczeństwa;
10) ustanawianie tytułów lub wyróżnień honorowych oraz ich przyznawanie osobom
fizycznym, polskim i zagranicznym osobom prawnym lub innym jednostkom
organizacyjnym zasłużonym dla realizacji celów statutowych obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji;
11) monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych oraz podejmowanie działań na
rzecz propagowania racjonalnego ustawodawstwa i podejmowanie inicjatyw
zmierzających do zmian legislacyjnych w zakresie związanym z obranymi przez
Fundację celami statutowymi;
12) organizowanie pomocy charytatywnej lub dobroczynnej na rzecz wybitnie
uzdolnionych osób fizycznych w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w ramach
akcji charytatywnych lub zbiórek publicznych realizowanych zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cała działalność statutowa jest finansowana przez Fundację.
§7
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
i prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
2. Fundacja może wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami
Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji.
§8
1. Fundusz Założycielski stanowi kwota 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) wniesiona w
całości przez Fundatora.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł
(tysiąc złotych).
3. Na majątek Fundacji składają się Fundusz Założycielski oraz środki pieniężne i mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
4. Zarząd Fundacji może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część
lub całość dochodów, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością
statutową, na których realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady
funkcjonowania poszczególnych funduszy Zarząd Fundacji może regulować w drodze
regulaminu.
§9
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek,
d) fundraisingu, mecenatu,
e) dochodów z majątku Fundacji oraz jej praw majątkowych, ruchomości i
nieruchomości Fundacji,
f) odsetek z lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych
instrumentów finansowych;
g) dochodów z działalności gospodarczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że wola donatorów stanowi inaczej.
4. Dochody ze zbiórek mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je
zorganizowano oraz po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.
5. Dochody Fundacji mogą być przeznaczane na pokrycie niezbędnych kosztów działalności
Fundacji.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych uchwałą
Zarządu.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
§ 10
1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może
prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność
gospodarczą.
2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony
wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację w następującym zakresie zgodnie z
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
a) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z);
b) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych (46.17.Z);
c) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z);
e) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);
f) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);
g) wydawanie książek (58.11.Z);
h) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z);
i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
j) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);
k) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z)
l) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (59.12.Z);
m) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);
n) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);
o) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z);
p) działalność portali internetowych (63.12.Z);
q) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (63.99.Z);
r) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
s) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
t) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
u) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22.Z);

v) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z);
w) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
x) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (72.20.Z);
y) działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
z) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (73.12.C);
aa) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
(73.12.D);
bb) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
cc) działalność fotograficzna (74.20.Z);
dd) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z);
ee) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
ff) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
gg) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9);
hh) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z);
ii) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
jj) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
kk) nauka języków obcych (85.59.A)
ll) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
mm) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z);
nn) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z);
oo) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Władze Fundacji
§ 11
1. Organami Fundacji są:
a.
Prezydent Fundacji,
b.
Zarząd Fundacji.
2. Na podstawie uchwały Zarządu może zostać powołana lub rozwiązana Rada Programowa
Fundacji. Rada Programowa Fundacji pełni funkcję doradczą dla Zarządu w związku z §

14 ust. 3 lit. b. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Programowej
Fundacji określa uchwała Zarządu.
Prezydent Fundacji
§ 12
1. Prezydent Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
2. Pierwszym Prezydentem Fundacji jest Fundator.
3. Prezydent Fundacji powołuje pierwszy skład Zarządu samodzielnie oraz kolejnych
członków Zarządu na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy w porozumieniu z
Zarządem.
4. Prezydent nadaje tytuły honorowe i odznaczenia podmiotom i osobom zasłużonym w
realizacji celów statutowych Fundacji na wniosek Zarządu.
5. Prezydent Fundacji ma prawo wskazać kolejnego Prezydenta Fundacji, zwanego dalej
“Następcą”. Następca obejmuje funkcję Prezydenta Fundacji z dniem ustania pełnienia
funkcji przez Prezydenta Fundacji.
6. Pełnienie funkcji Prezydenta Fundacji ustaje na skutek:
a. śmierci,
b. choroby, ułomności lub innych zdarzeń, powodujących niezdolność do
sprawowania funkcji Prezydenta Fundacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
c. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
7. W przypadku ustania pełnienia funkcji przez Prezydenta Fundacji bez wskazania
Następcy, Zarząd niezwłocznie powołuje nowego Prezydenta Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 13
1. Członków Zarządu powołuje Prezydent Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej
inicjatywy w porozumieniu z Zarządem na drodze uchwały.
2. Zarząd składa się co najmniej z trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Powołując
członków Zarządu, Prezydent Fundacji określa jednocześnie ich funkcje i obszary zadań
w Zarządzie.
3. Spośród członków Zarządu, Zarząd może powołać do prowadzenia bieżących spraw
Fundacji Dyrektora Zarządzającego Fundacji, zwanego dalej Dyrektorem Zarządzającym.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie
odwołani z przyczyn określonych w ust. 6.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
a. z chwilą śmierci członka Zarządu,
b. poprzez odwołanie członka Zarządu,

c. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby, ułomności lub innych zdarzeń, powodujących niezdolność do
sprawowania funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) działania na szkodę Fundacji,
d) jednomyślnej decyzji pozostałych członków Zarządu o odwołaniu członka
Zarządu.
7. W przypadku, gdyby liczba członków Zarządu wynosiła mniej niż trzy, Zarząd
niezwłocznie wnioskuje do Prezydenta Fundacji o powołanie nowego członka Zarządu.

§ 14
1. Prawo członka Zarządu do kierowania Fundacją i reprezentowania Fundacji dotyczy
wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
2. Prawa członka Zarządu do reprezentowania Fundacji nie można ograniczyć ze skutkiem
prawnym wobec osób trzecich.
3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Fundacji, to jest w szczególności:
a) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
b) uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów Fundacji,
c) podział środków Fundacji na poszczególne jej cele,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
f) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji oraz zasad wynagradzania pracowników Fundacji,
g) przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
h) organizowanie zbiórek,
i) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją,
j) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
k) powoływanie Prezydenta Fundacji w związku z § 12 ust. 7.
l) wnioskowanie do Prezydenta Fundacji o nadanie tytułów honorowych i odznaczeń
podmiotom i osobom zasłużonym w realizacji celów statutowych Fundacji,
m) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji;
n) wnioskowanie do Prezydenta Fundacji o powołanie nowego członka Zarządu;
o) odwoływanie członków Zarządu,
p) inne sprawy określone w Statucie.
§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub, za zgodą wszystkich
członków Zarządu, poza jej siedzibą.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego
nieobecności Dyrektor Zarządzający lub upoważniony przez Prezesa Zarządu członek
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek złożony,
przez co najmniej jednego członka Zarządu. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu
powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany
porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w
ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed
upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie
z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom,
które wystąpiły z wnioskiem.
5. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu a także zakres, sposób sporządzania i tryb
przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu określa Regulamin Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim
obecnych, co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali
prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy
członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie
poszczególnych spraw w porządku obrad.
8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie
obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.
10. W okresach między posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału
zadań pomiędzy członkami Zarządu.
11. W kwietniu każdego roku Zarząd sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji
w ubiegłym roku kalendarzowym.
§ 16
1. Wszelkie strategiczne decyzje dotyczące działalności Fundacji uwzględnione w ust. 3 dla
swej skuteczności wymagają uprzedniej zgody Zarządu w formie uchwały Zarządu,
podjętej kwalifikowaną większością 2/3 członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami
ust. 2.
2. Do zadań Prezesa Zarządu należy przedstawienie Zarządowi wszelkich znanych mu
informacji i opinii, które mogłyby wpłynąć na podjęcie strategicznych decyzji, a także
poinformowanie o planowanej strategicznej decyzji wszystkich członków Zarządu
i przygotowanie treści uchwały, o której mowa w ust. 1.
3. Za strategiczne decyzje, o których mowa w ust. 1-2 uważa się:

a) zawieranie przez Fundację umów, których łączna wartość z danym podmiotem
w okresie 18 poprzedzających miesięcy przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy)
złotych lub jednorazowo przekracza 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,
b) zbywanie, zamiana lub obciążanie składników majątkowych Fundacji, których
wartość przekracza 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych,
c) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasad wynagradzania
pracowników Fundacji,
d) powoływanie lub rozwiązywanie Rady Programowej Fundacji oraz powoływanie
i odwoływanie jej członków,
e) wybór Prezydenta Fundacji w związku z § 12 ust. 7.
f) działania określone w § 2 ust. 3-5 oraz § 21,
g) wnioskowanie do Prezydenta Fundacji o nadanie tytułów honorowych, odznaczeń
i wyróżnień,
h) połączenie Fundacji z inną fundacją,
i) likwidację Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest trzech członków
Zarządu działających łącznie albo dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub
Dyrektor Zarządzający, działających łącznie.
3. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników lub w sprawach związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 3 000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych,
00/100), oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać jednoosobowo Prezes
Zarządu lub Dyrektor Zarządzający.
4. Do prowadzenia poszczególnych spraw Zarząd może ustanawiać pełnomocników.
Pełnomocnicy Fundacji działają w granicach ich umocowania. Udzielenie
pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.
5. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane
wobec jednego członka Zarządu lub pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd.
6. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes
Zarządu albo, jeśli jest powołany, Dyrektor Zarządzający.
Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji
§18
W sprawach zmiany Statutu, połączenia z inną Fundacją i likwidacji Fundacji właściwy jest
Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 19

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji,
których Fundacja została ustanowiona i określonych w Akcie założycielskim.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć 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.
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Przyjmując uchwałę o postawieniu Fundacji w stan likwidacji Zarząd Fundacji wskazuje
Likwidatora Fundacji.
3. W okresie likwidacji Likwidator kieruje Fundacją i reprezentuje ją.
4. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpis otwarcia likwidacji,
b) wezwanie wierzycieli Fundacji, poprzez ogłoszenie w dzienniku „Rzeczpospolita”,
do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się
ogłoszenia,
c) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
d) przekazanie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli Fundacji podmiotom wskazanym w uchwale Zarządu o likwidacji
Fundacji,
e) zgłoszenie zamknięcia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z właściwego rejestru lub rejestrów,
f) przekazanie dokumentów Fundacji do właściwego archiwum państwowego.
§ 22
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych
celach.

