
 

 
 

 

 

	

STATUT	FUNDACJI	THINK-TANK	„Innowacje	dla	Zdrowia”	
___________________	
z	dnia	……………………………	

	
	
	

POSTANOWIENIA	OGÓLNE	
§1	

1. Osoby	fizyczne	i	prawne:	
a) ………………………….,	 zamieszkały	 w	 ……………………….,	 przy	 ulicy…………….	 ,	 legitymujący	 się	

dowodem	 osobistym	 ………………….,	 PESEL	 …………………………,	 zwany	 dalej	 Fundatorem	
Głównym………………………….,	 zamieszkały	w	………………………,	 przy	 ulicy……………,	 legitymujący	
się	 dowodem	 osobistym	 ………………………,	 PESEL	 ………………..,	 zwany	 dalej	 Fundatorem	
Osobowym;		

b) ………………………….,	 zamieszkały	 w	 ………………………,	 przy	 ulicy…..…………,	 legitymujący	 się	
dowodem	 osobistym	 ………………………,	 PESEL	 ………………..,	 zwany	 dalej	 Fundatorem	
Osobowym;		

c) ………………………….,	 zamieszkały	 w	 ………………………	 ,	 przy	 ulicy…………………,	 legitymujący	 się	
dowodem	 osobistym	 ………………………,	 PESEL	 ………………..,	 zwany	 dalej	 Fundatorem	
Osobowym;		

d) ………………………….,	 zamieszkały	 w	 ………………………	 ,	 przy	 ulicy…………………,	 legitymujący	 się	
dowodem	 osobistym	 ………………………,	 PESEL	 ………………..,	 zwany	 dalej	 Fundatorem	
Osobowym;		

e) …………………………	 z	 siedzibą	 w	 …………………………,	 przy	 ul.	 …………………….,	 zarejestrowany	 w	
……………………….	 Pod	 numerem	 ……………………,	 organ	 rejestrowy:	 …………………………….,	 NIP	
……………………,	REGON	……………………………..,	zwany	dalej	Fundatorem	Instytucjonalnym;		

f) …………………………	 z	 siedzibą	 w	 …………………………,	 przy	 ul.	 …………………….,	 zarejestrowany	 w	
……………………….	 Pod	 numerem	 ……………………,	 organ	 rejestrowy:	 …………………………….,	 NIP	
……………………,	REGON	……………………………..,	zwany	dalej	Fundatorem	Instytucjonalnym;		

g) …………………………	 z	 siedzibą	 w	 …………………………,	 przy	 ul.	 …………………….,	 zarejestrowany	 w	
……………………….	 Pod	 numerem	 ……………………,	 organ	 rejestrowy:	 …………………………….,	 NIP	
……………………,	REGON	……………………………..,	zwany	dalej	Fundatorem	Instytucjonalnym;		

h) …………………………	 z	 siedzibą	 w	 …………………………,	 przy	 ul.	 …………………….,	 zarejestrowany	 w	
……………………….	 Pod	 numerem	 ……………………,	 organ	 rejestrowy:	 …………………………….,	 NIP	
……………………,	REGON	……………………………..,	zwany	dalej	Fundatorem	Instytucjonalnym;		

i) …………………………	 z	 siedzibą	 w	 …………………………,	 przy	 ul.	 …………………….,	 zarejestrowany	 w	
……………………….	 Pod	 numerem	 ……………………,	 organ	 rejestrowy:	 …………………………….,	 NIP	
……………………,	REGON	……………………………..,	zwany	dalej	Fundatorem	Instytucjonalnym;		

zwani	 dalej	 Fundatorami,	 ustanowili	 aktem	 notarialnym	 sporządzonym	 w	 dniu	 …………….	
repertorium	 __	 nr	 _____	 podpisanym	 przed	 notariuszem	 ________________________	 w	
…………………..	Fundację	pod	nazwą	THINK-TANK	„Innowacje	dla	Zdrowia”,	zwaną	dalej	Fundacją.	
2. Fundacja	działa	na	podstawie	przepisów	prawa	polskiego	oraz	niniejszego	Statutu.	

	
§2	
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1. 	Fundacja	ma	osobowość	prawną.		
2. 	Fundacja	 jest	 "think	 tankiem",	 tj.	 niezależną	 organizacją	 pozarządową	 tworzącą	 koncepcje	 i	

programy	 dla	 życia	 publicznego	 w	 Polsce.	 Fundacja	 jest	 apolityczna	 i	 niezwiązana	 z	 żadnym	
wyznaniem.	

3. Fundację	 definiują:	 uczciwość,	 rzetelność,	 transparentność,	 różnorodność	 oraz	 niezależność.	 W	
celu	zapewnienia	wskazanych	wartości	Fundacja:		
a) nie	udziela	 instytucjonalnego	poparcia	 jakimkolwiek	grupom	 interesów,	zarówno	prezentując	

wyniki	swoich	badań	oraz	publikacje,	 jak	 i	podczas	publicznych	wypowiedzi	 i	opowiadania	się	
za	konkretnymi	rozwiązaniami,	Fundacja	czyni	to	wyłącznie	w	swoim	imieniu,	

b) nie	udziela	poparcia	instytucjonalnego	żadnej	partii	politycznej,	ani	kandydatom	na	stanowiska	
polityczne,	 nie	 uczestniczy	 także	 w	 kampaniach	 wyborczych,	 członkowie	 organów	 Fundacji,	
którzy	 wyrażają	 chęć	 uczestniczenia	 w	 życiu	 politycznym	 lub	 też	 chcą	 udzielać	 swojego	
poparcia	 wybranym	 kandydatom	 mogą	 to	 czynić,	 ale	 wyłącznie	 w	 czasie	 prywatnym	 i	 z	
wykorzystaniem	własnych	środków	finansowych,	

c) nie	 angażuje	 się	 w	 działalność	 lobbystyczną	 ani	 działania	 polityczne	 w	 imieniu	 sponsorów	
projektów	czy	instytucji,	które	udzielają	Fundacji	wsparcia.	

	
§3	

Siedzibą	Fundacji	i	jej	organów	jest	Łódź.	
	

§4	
Fundacja	została	ustanowiona	na	czas	nieoznaczony.	
	

§5	
1. Terenem	 działalności	 Fundacji	 jest	 obszar	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 przy	 czym	 w	 zakresie	

niezbędnym	dla	właściwego	 realizowania	 celu,	 Fundacja	może	prowadzić	działalność	 także	poza	
granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	terytorium	Unii	Europejskiej.			

2. Fundacja	 może	 posiadać	 oddziały,	 w	 tym	 i	 zamiejscowe,	 oraz	 tworzyć	 inne	 jednostki	
organizacyjne.	

3. Dla	wykonywania	zadań	statutowych	Fundacja	może	przystępować	do	spółek	 lub	uczestniczyć	w	
innych	fundacjach.	

4. Fundacja	 może	 współpracować	 z	 krajowymi,	 zagranicznymi	 i	 międzynarodowymi	 organizacjami	
oraz	 instytucjami,	 o	 tym	 samym	 lub	 podobnym	profilu	 działania,	 jak	 również	może	 pozostawać	
członkiem	tych	organizacji	na	zasadach	pełnej	autonomii.	

5. Fundacja	 do	 prowadzenia	 swych	 spraw	 może	 zatrudniać	 pracowników	 lub	 zlecać	 określone	
zadania	innym	podmiotom.	
	

§6	
1. Fundacja	może	posługiwać	się	nazwą	w	językach	obcych	dla	celów	współpracy	z	zagranicą.	
2. Fundacja	może	używać	wyróżniającego	ją	znaku	graficznego	–	logo.	
3. Fundacja	może	używać	nazwy	skróconej	„Fundacja	IDZ”.	
	

§7	
Fundacja	 może	 ustanawiać	 tytuły	 honorowe,	 odznaki,	 medale	 oraz	 inne	 nagrody	 i	 wyróżnienia	 i	
przyznawać	je	osobom	fizycznym	i	prawnym	zasłużonym	dla	działalności	Fundacji.	
	

§8	
Nadzór	nad	działalnością	Fundacji	sprawuje	minister	właściwy	do	spraw	zdrowia.	
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CELE	I	ZASADY	DZIAŁANIA	FUNDACJI	
§9	

1. Fundacja	 jest	 niezależną	 organizacją	 pozarządową	 tworzącą	 koncepcje	 i	 programy	 dla	 życia	
publicznego	i	gospodarczego	w	Polsce,	działającą	jako	„Think-Tank".				

2. Poprzez	działania	w	zakresie	budowy	kapitału	intelektualnego	Fundacja	wspiera	rozwój	medycyny	
i	 promocji	 zdrowia	 a	 także	 przyczynia	 się	 do	 zrównoważonego	 rozwoju	 gospodarczego	
Rzeczypospolitej	Polskiej	 i	Unii	Europejskiej,	 ze	szczególnym	uwzględnieniem	sektora	gospodarki	
związanego	z	ochroną	i	promocją	zdrowia.		

3. Działania	Fundacji	będą	realizowane	w	szczególności	poprzez	dostarczanie	wiedzy	oraz	realizację	
inicjatyw	 programowych	 wspólnie	 z	 instytucjami	 państwowymi,	 organizacjami	 pozarządowymi	
działającymi	 w	 zakresie	 objętym	 celami	 Fundacji	 oraz	 osobami	 fizycznymi	 i	 prawnymi	
zainteresowanymi	celami	Fundacji.	

	
§10	

Działania	Fundacji	są	kierowane	do	wszystkich	podmiotów	gospodarki	Rzeczypospolitej	Polskiej	oraz	
Unii	 Europejskiej,	 ze	 szczególnym	 uwzględnieniem	 podmiotów	 tworzących	 sektor	 gospodarki	
związany	 z	 ochroną	 zdrowia,	 w	 tym:	 opieki	 zdrowotnej,	 farmacji,	 logistyki,	 jednostek	 samorządu	
terytorialnego	oraz	organów	administracji	publicznej.	

	
§11	

Celami	Fundacji	są:	
1) Działania	 na	 rzecz	 poprawy	 funkcjonowania	 systemu	 opieki	 zdrowotnej	 z	 uwzględnieniem	

potrzeb	 wszystkich	 interesariuszy	 sektora	 medycznego,	 w	 tym	związane	 z	 poszanowaniem	
prawa	wolnego	rynku,	praw	ekonomii	i	nowoczesnych	form	zarządzania.	

2) Opracowywanie	 i	 wdrażanie	 inicjatyw	 dzielenia	 się	 wiedzą	 z	 rynkiem	 na	 rzecz	 budowy	
wspólnego	kapitału	społecznego.	

3) Kształtowanie	 w	 społeczeństwie	 postawy	 krytycznego	 obserwatora	 rzeczywistości	 oraz	
wskazywanie	 narzędzi	 do	 jej	 zmieniania	 w	 kontekście	 zmiany	 postaw	 prozdrowotnych	 oraz	
zmiany	systemu	wartości.	

4) Promocja	zdrowia,	w	tym	z	zakresu	sfery	zadań	publicznych.	
5) Wspieranie	rozwoju	nauk	medycznych,	diagnostycznych	i	okołomedycznych.	
6) Inicjowanie,	 organizowanie	 i	 wspieranie	 istotnych	 badań	 naukowych	 w	 zakresie	 nauk	

medycznych	i	nauk	pokrewnych	oraz	nowoczesnych	badań	medycznych	czy	diagnostycznych,	a	
także	profilaktyki	zdrowotnej.		

7) Skupianie	 	 wokół	 	 idei	 	 i	 	 praktyki	 	 Fundacji	 	 przedstawicieli	 	 środowisk	 	 nauki	 	 oraz	
przedstawicieli	 sektora	 przedsiębiorczości	 i	 innych	 organizacji	 społecznych	 lub	 organizacji	
pozarządowych.	

8) Promowanie	 nowych	 kierunków	 rozwoju	 medycyny,	 diagnostyki,	 lecznictwa	 i	 promocji	
zdrowia.	

9) Działania	 na	 rzecz	 rozwoju	 i	 upowszechnienia	 nowych	 technologii	 multimedialnych	 jako	
narzędzi	w	 edukacji,	 tworzeniu,	 ekspozycji	 i	 rozpowszechnianiu	wiedzy	 na	 temat	 profilaktyki	
prozdrowotnej	jak	i	podnoszenia	jakości	i	bezpieczeństwa	świadczonych	usług	diagnostycznych	
i	medycznych.	

10) Wspieranie	działań	innych	organizacji,	w	tym	społecznych,	w	szczególności	tych,	których	cele	
są	zbliżone	do	celów	Fundacji.	

11) Propagowanie	działań	związanych	z	ochroną	i	promocją	zdrowia.	
12) Propagowanie	wykorzystania	nowoczesnych	technologii	w	systemie	ochrony	zdrowia.	
13) Podejmowanie	 i	 wspieranie	 działań	 w	 zakresie	 upowszechniania	 i	 rozwoju	 profilaktyki	

zdrowotnej.	
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14) Propagowanie	 i	 podejmowanie	 działalności	 innowacyjnej	 oraz	 technologicznej	 w	 systemie	
ochrony	i	promocji	zdrowia.	

15) Wspieranie	 przedsiębiorczości	 oraz	 współpracy	 badawczo-rozwojowej	 oraz	 innowacyjnej	 i	
technologicznej.	

	
§12	

1. Fundacja	realizuje	swoje	cele	poprzez:			
a) Przygotowywanie	 i	 przeprowadzanie	 szkoleń,	 sympozjów,	 konferencji	 i	 wszelkiego	 rodzaju	

spotkań	 dotyczących	 ochrony	 i	 promocji	 zdrowia	 oraz	 rozwoju	 nauki	 o	 nowoczesnych	
technologii	i	innowacji	w	ochronie	zdrowia.	

b) Organizowanie	 i	 wspieranie	 finansowania	 zakupu	 specjalistycznego	 sprzętu	 i	 wyposażenia	
medycznego.	

c) Współpracę	 z	 uczelniami,	 szkołami	 wyższymi,	 szkołami	 publicznymi	 i	 niepublicznymi,	
instytutami	badawczymi	i	innymi	organizacjami.	

d) Prowadzenie	i	wspieranie	badań	naukowych.		
e) Prowadzenie	działalności	oświatowej,	naukowej	i	naukowo-badawczej.	
f) Wymianę	doświadczeń	i	współdziałanie	z	instytucjami	mającymi	podobne	cele.	
g) Przygotowywanie	inicjatyw,	w	tym	udział	w	projektach	partnerskich	zarówno	krajowych	jak	i	

zagranicznych.	
h) Prowadzenie	działalności	wydawniczej	i	publicystycznej.	
i) Wydawanie	 opinii,	 komentarzy,	 recenzji		 o	 zakresie	 tematycznym	 zbieżnym	 z	 celami	

działania	Fundacji.		
j) Udzielanie	 patronatów	 nad	 przedsięwzięciami	 o	 zakresie	 tematycznym	 zbieżnym	 z	 celami	

działania	Fundacji.	
k) Prowadzenie	własnego	portalu	internetowego	w	zakresie	poprawy	funkcjonowania	systemu	

opieki	zdrowotnej	i	promocji	zdrowia	w	Polsce.		
l) Współpracę	 z	 jednostkami	 samorządu	 terytorialnego,	 szkołami,	 uczelniami,	 organizacjami	

pozarządowym,	 mediami	 i	 przedsiębiorcami	 w	 zakresie	 wymienionym	 w	 celach	 działania	
Fundacji.	

m) Rozwijanie	 i	 finansowanie	 nowoczesnych	 rozwiązań	 technologicznych	 związanych	 z	
edukacją,	samorozwojem	i	kreowaniem	społeczeństwa	samouczącego	się.	

n) Tworzenie	 z	 innymi	 osobami	 i	 instytucjami	 koalicji	 obywatelskich	 o	 zakresie	 działania	
odpowiadającym	celom	Fundacji.		

o) Nawiązywanie	partnerstwa	publiczno-prywatnego	w	celu	realizacji	działań	statutowych.	
p) Promowanie,	 inicjowanie,	organizowanie	i	wspieranie	przedsięwzięć	i	projektów	w	zakresie	

celów	Fundacji.	
q) Pozyskiwanie	 i	 wypracowywanie	metod,	 rozwiązań	 i	 technologii	 oraz	 innowacji	 mogących	

wspierać	cele	Fundacji	i	ich	propagowanie.	
r) Zakup	literatury,	sprzętu,	oprogramowania,	licencji,	utworów	audio-wideo,	usług	i	rozwiązań	

pomocnych	w	realizacji	celów	fundacji.	
s) Prowadzenie	 akcji	 informacyjnych,	 badań,	monitoringu	 i	 ewaluacji	 w	 zakresie	 określonym	

celami	Fundacji.	
t) Udzielanie	 nagród	 oraz	 wyróżnianie	 osób	 i	 organizacji,	 których	 działania	 pomagają	

promować	cele	Fundacji.	
u) Udzielanie	 marketingowego	 wsparcia	 podmiotów	 gospodarczych	 stale	 finansujących	

Fundację	oraz	innych	niż	Fundacja	organizacji	społecznych	o	podobnych	celach.	
	
1. §13Oprócz	 inicjowanych	 przez	 siebie	 przedsięwzięć	 Fundacja	 może	 współdziałać	 z	 innymi	

podmiotami	dla	osiągania	wspólnych	celów	statutowych.	
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2. Dla	osiągnięcia	swoich	celów	statutowych	Fundacja	może	wspierać	także	działalność	innych	osób	i	
instytucji	zbieżną	z	jej	celami	statutowymi.	

	
MAJĄTEK	I	DOCHODY	FUNDACJI§14	

1. Majątek	 Fundacji	 stanowi	 jej	 fundusz	 założycielski	 przekazany	 przez	 Fundatora	 Głównego	 i	
Fundatorów	 Osobowych	 w	 kwocie	 ……………..	 zł	 (…………	 złotych),	 z	 czego	 na	 prowadzenie	
działalności	 gospodarczej	 zostanie	 przeznaczona	 kwota	 ……………	 zł	 ………………	 złotych),	 oraz	
wszelkie	mienie	nabyte	przez	Fundację	w	toku	jej	działania.	

2. Fundacja	 może	 w	 celu	 realizacji	 jej	 celów	 statutowych	 prowadzić	 dodatkową	 działalność	
gospodarczą	

3. W	zakresie	gospodarowania	majątkiem	Fundacji	zabrania	się:	
a) udzielania	 pożyczek	 lub	 zabezpieczania	 zobowiązań	 majątkiem	 Fundacji	 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,	zwanych	dalej	"osobami	bliskimi",		

b) przekazywania	majątku	 Fundacji	 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	 Fundacji	 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	 Fundacji,	
członkowie	 jej	 organów	 lub	 pracownicy	 oraz	 ich	 osób	 bliskich,	 na	 zasadach	 innych	 niż	 w	
stosunku	do	osób	trzecich	lub	po	cenach	wyższych	niż	rynkowe.		

	
1. §15Składnikami	majątkowymi	Fundacji	są:	fundusz	założycielski	wniesiony	przez	Fundatorów	oraz	

inne	mienie	nabyte	przez	Fundację	w	toku	jej	działania.	
2. Dochody	 Fundacji	 przeznaczane	 są	 w	 pierwszej	 kolejności	 na	 realizację	 celów	 i	 zadań	

statutowych.	
3. Dochody	Fundacji	mogą	być	również	wykorzystywane	na	bieżące	utrzymanie	i	rozwój	Fundacji.	
	
1. §16Dochody	Fundacji	pochodzić	mogą	z:	

a) dodatkowych	wkładów	finansowych	pochodzących	od	Fundatorów;	
b) krajowych	lub	zagranicznych	darowizn,	spadków,	zapisów;	
c) dotacji	i	subwencji	oraz	grantów	(w	tym	środków	unijnych);	
d) dochodów	ze	zbiórek,	aukcji	i	imprez	publicznych;	
e) sponsoringu;	
f) dochodów	z	majątku	nieruchomego	i	ruchomego	oraz	praw	majątkowych	Fundacji;	
g) odsetek	od	depozytów,	lokat	kapitałowych	i	papierów	wartościowych;	
h) umów	 i	 kontraktów	 zawieranych	 przez	 Fundację,	 w	 tym	 również	 w	 zakresie	 prowadzonej	

działalności	gospodarczej;	
i) działalności	pożytku	publicznego;	
j) odpisów	1%	podatku	dochodowego	od	osób	 fizycznych	po	 spełnieniu	wymogów	określonych	

odrębnymi	przepisami;	
k) innych,	 niewymienionych	 powyżej	 środków	 finansowych,	 środków	 majątkowych,	 w	 tym	

rzeczowych	 i	niematerialnych,	pochodzących	od	osób	fizycznych,	prawnych,	przedsiębiorców,	
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instytucji	 krajowych	 i	 zagranicznych,	 ośrodków	 i	 innych	 osób	 oraz	 podmiotów	
niewymienionych	w	Statucie.		

	
§17Przedmiotem	działalności	gospodarczej	Fundacji	może	być	działalność	w	zakresie:	

1. 	PKD	52.10.B	Magazynowanie	i	przechowywanie	pozostałych	towarów,	
2. 	PKD	55.10.Z	Hotele	i	podobne	obiekty	zakwaterowania,	
3. 	PKD	55.20.Z	Obiekty	noclegowe	turystyczne	i	miejsca	krótkotrwałego	zakwaterowania,	
4. 	PKD	56.10.A	Restauracje	i	inne	stałe	placówki	gastronomiczne,	
5. PKD	56.21.Z	Przygotowywanie	i	dostarczanie	żywności	dla	odbiorców	zewnętrznych	(katering),	
6. 	PKD	56.29.Z	Pozostała	usługowa	działalność	gastronomiczna,	
7. PKD	58.11.Z	Usługi	związane	z	wydawaniem	książek,	
8. PKD	58.13.Z	Usługi	związane	z	wydawaniem	gazet,	
9. 	PKD	58.14.Z	Usługi	związane	z	wydawaniem	czasopism	i	pozostałych	periodyków,	
10. 	PKD	58.19.Z	Pozostała	działalność	wydawnicza,	
11. 	PKD	58.21.Z	Działalność	wydawnicza	w	zakresie	gier	komputerowych,	
12. 	PKD	58.29.Z	Działalność	wydawnicza	w	zakresie	pozostałego	oprogramowania,	
13. 	PKD	59.11.Z	Usługi	związane	z	filmami,	nagraniami	wideo	i	programami	telewizyjnymi,	
14. PKD	59.12.Z	Działalność	postprodukcyjna	związana	z	filmami,	nagraniami	wideo	i	programami	

telewizyjnymi,	
15. PKD	 59.13.Z	 Działalność	 związana	 z	 dystrybucją	 filmów,	 nagrań	 wideo	 i	 	 	 programów	

telewizyjnych,	
16. PKD	59.14.Z	Działalność	związana	z	projekcją	filmów,	
17. PKD	59.20.Z	Usługi	w	zakresie	nagrań	dźwiękowych	i	muzycznych,	
18. PKD	 61.20.Z	 Działalność	 w	 zakresie	 telekomunikacji	 bezprzewodowej,	 z	 wyłączeniem	

telekomunikacji	satelitarnej,	
19. PKD	61.30.Z	Działalność	w	zakresie	telekomunikacji	satelitarnej,	
20. PKD	62.01.Z	Działalność	związana	z	oprogramowaniem,	
21. PKD	 62.09.Z	 Pozostała	 działalność	 usługowa	 w	 zakresie	 technologii	 informatycznych	 i	

komputerowych,	
22. PKD	63.11.Z	Przetwarzanie	danych;	zarządzanie	stronami		internetowymi	(hosting)	i	podobna	

działalność,	
23. PKD	63.12.Z	Działalność	portali	internetowych,	
24. PKD	63.99.Z	Działalność	agencji	informacyjnych,	
25. PKD	63.99.1.Z	Pozostałe	usługi	w	zakresie	informacji,	gdzie	indziej	niesklasyfikowane,	
26. PKD	 64.99.Z	 Pozostała	 finansowa	 działalność	 usługowa,	 gdzie	 indziej	 niesklasyfikowana,	 z	

wyłączeniem	ubezpieczeń	i	funduszów	emerytalnych,	
27. PKD	 66.19.Z	 Pozostała	 działalność	 wspomagająca	 usługi	 finansowe,	 z	 wyłączeniem	

ubezpieczeń	i	funduszów	emerytalnych,	
28. PKD	66.30	Działalność	związana	z	zarządzaniem	funduszami	
29. PKD	68.10.Z	Kupno	i	sprzedaż	nieruchomości	na	własny	rachunek,	
30. PKD	68.20.10	Wynajem	i	zarządzanie	nieruchomościami	własnymi	lub	dzierżawionymi,	
31. PKD	68.31.Z	Pośrednictwo	w	obrocie	nieruchomościami,	
32. PKD	68.32.Z	Zarządzanie	nieruchomościami	wykonywane	na	zlecenie,	
33. PKD	70.22.Z.	Doradztwo	związane	z	zarządzaniem	
34. PKD	 70.22.Z	 Pozostałe	 doradztwo	 w	 zakresie	 prowadzenia	 działalności	 gospodarczej	 i	

zarządzania,	
35. PKD	72.11.	Z	Badania	naukowe	i	prace	rozwojowe	w	dziedzinie	biotechnologii,	
36. PKD	 72.19.Z	 Badania	 naukowe	 i	 prace	 rozwojowe	 w	 dziedzinie	 pozostałych	 nauk	

przyrodniczych	i	technicznych,	
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37. PKD	 72.20.Z	 Badania	 naukowe	 i	 prace	 rozwojowe	 w	 dziedzinie	 nauk	 społecznych	 i	
humanistycznych,	

38. PKD	73.11.1.Z	Działalność	agencji	reklamowych,	
39. PKD	73.12	Działalność	związana	z	reprezentowaniem	mediów,	
40. PKD	73.20.Z	Badanie	rynku	i	opinii	publicznej,	
41. PKD	74.10.Z	Działalność	w	zakresie	specjalistycznego	projektowania,	
42. PKD	 74.90.1.Z	 Pozostała	 działalność	 profesjonalna,	 naukowa	 i	 techniczna,	 gdzie	 indziej	

niesklasyfikowana,	
43. PKD	77.33.Z	Wynajem	i	dzierżawa	maszyn	i	urządzeń	biurowych,	włączając	komputery,	
44. PKD	77.40.Z	Dzierżawa	własności	intelektualnej	i	podobnych	produktów,	z	wyłączeniem	prac	

chronionych	prawem	autorskim,	
45. PKD	 78.10.Z	 Działalność	 związana	 z	 wyszukiwaniem	 miejsc	 pracy	 i	 pozyskiwaniem	

pracowników,	
46. PKD	82.11.Z	Działalność	usługowa	związana	z	administracją	biura.	
47. PKD	 82.19.Z	 Wykonywanie	 fotokopii,	 przygotowywanie	 dokumentów	 i	 pozostała	

specjalistyczna	działalność	wspomagająca	prowadzenie	biura.		
48. PKD	82.20.Z	Działalność	centrów	telefonicznych.		
49. PKD		82.30.Z	Działalność	związana	z	organizacją	targów,	wystaw	i	kongresów,	
50. PKD	 82.99.Z	 Pozostała	 działalność	 wspomagająca	 prowadzenie	 działalności	 gospodarczej,	

gdzie	indziej	niesklasyfikowana,	
51. PKD	 82.19.Z	 Wykonywanie	 fotokopii,	 przygotowywanie	 dokumentów	 i	 pozostała	

specjalistyczna	działalność	wspomagająca	prowadzenie	biura,	
52. PKD	 84.12.Z	 Kierowanie	 w	 zakresie	 działalności	 związanej	 z	 ochroną	 zdrowia,	 edukacją,	

kulturą	oraz	pozostałymi	usługami	społecznymi,	z	wyłączeniem	zabezpieczeń	społecznych,	
53. PKD	85.42.Z	Zakłady	kształcenia	nauczycieli	i	kolegia	pracowników	służb	społecznych,	
54. PKD	85.42.B	Szkoły	wyższe,	
55. PKD	85.5.Z	Usługi	w	zakresie	pozaszkolnych	form	edukacji	dla	firm,	
56. PKD	85.6.Z	Usługi	wspomagające	edukację	dla	firm,	
57. PKD	85.59.B	Pozostałe	pozaszkolne	formy	edukacji,	gdzie	indziej	niesklasyfikowane	
58. PKD	 86.90.E	 Pozostała	 działalność	 w	 zakresie	 opieki	 zdrowotnej,	 gdzie	 indziej	

niesklasyfikowana,	
59. PKD	86.9	Pozostała	działalność	w	zakresie	opieki	zdrowotnej,	
60. PKD	 88.99.Z	 Pozostała	 pomoc	 społeczna	 bez	 zakwaterowania,	 gdzie	 indziej	

niesklasyfikowana,	
61. PKD	 94.99.Z	 Działalność	 pozostałych	 organizacji	 członkowskich,	 gdzie	 indziej	

niesklasyfikowana,	
62. PKD		96.09.Z	Pozostała	działalność	usługowa	gdzie	indziej	niesklasyfikowana.	
	

4. W sprawach	przyjęcia	darowizn	i	dziedziczenia	oświadczenia	wymagane	przepisami	prawa	składa	
Zarząd	Fundacji.	

5. W	 przypadku	 powołania	 Fundacji	 do	 dziedziczenia	 Zarząd	 Fundacji	 może	 złożyć	 jedynie	
oświadczenie	o	przyjęciu	spadku	z	dobrodziejstwem	inwentarza.	

	
ORGANY	FUNDACJI§18	

1. Organami	Fundacji	są:	
a) Zarząd,	
b) Rada	Programowa.	
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2. Członkowie	Zarządu	i	Rady	Programowej	nie	pobierają	wynagrodzenia	z	tytułu	udziału	w	pracach	
danego	organu,	z	wyjątkiem	zwrotu	udokumentowanych	wydatków	związanych	z	uczestnictwem	
w	pracach	tego	organu,	w	tym	kosztów	podróży.	

3. Osoba	fizyczna	nie	może	być	jednocześnie	członkiem	więcej	niż	jednego	organu	Fundacji.	
	
1. §19Zarząd	składa	się	z	jednego	do	pięciu	członków	Zarządu.	
2. Fundatorzy	decydują	o	ilości	Członków	Zarządu.	
3. Fundator	Główny	jest	powołany	z	mocy	samego	Statutu	na	Członka	Zarządu	jako	Prezes	Zarządu	

na	czas	nieokreślony.	
4. Każdy	 z	 pozostałych	 Członków	 Zarządu	 jest	 powoływany	 przez	 Fundatorów	 odrębną	 uchwałą	

podejmowaną	bezwzględną	większością	głosów,	na	czteroletnią	kadencję.	
5. Fundator	 Główny	może	 zrezygnować	 z	 pełnienia	 funkcji	 Prezesa	 Zarządu,	 a	 w	 takim	 przypadku	

przysługuje	mu	uprawnienie	do	wskazania	osoby,	która	będzie	pełniła	funkcję	Prezesa	Zarządu.	
6. W	przypadku	 śmierci	 Fundatora	 Głównego	 jego	 uprawnienie	 do	wskazania	 osoby,	 która	 będzie	

pełniła	 funkcję	 Prezesa	 Zarządu	 wygasa,	 a	 Prezes	 Zarządu	 jest	 powoływany	 przez	 pozostałych	
Fundatorów	Osobowych	bezwzględną	większością	głosów.	

7. Członkowie	Zarządu	mogą	pełnić	swoje	funkcje	przez	więcej	niż	jedną	kadencję.	
8. Fundatorzy	Osobowi	mogą	wchodzić	w	skład	Zarządu.	
9. Warunkiem	pełnienia	 funkcji	w	Zarządzie	 jest	 złożenie	oświadczenia,	 że	 zasiadający	w	Zarządzie	

nie	 byli	 skazani	 prawomocnym	 wyrokiem	 za	 przestępstwo	 umyślne	 ścigane	 z	 oskarżenia	
publicznego	lub	przestępstwo	skarbowe.	

	
§20	

1. Zarząd	kieruje	działalnością	Fundacji	i	reprezentuje	ją	na	zewnątrz.	
2. Zarząd	działa	na	podstawie	regulaminu	uchwalonego	przez	siebie,	który	nie	może	być	sprzeczny	z	

postanowieniami	Statutu.	
3. Do	 kompetencji	 Zarządu	 należą	 wszystkie	 sprawy	 niezastrzeżone	 w	 myśl	 przepisów	 ustawy	 i	

postanowień	Statutu	dla	innych	organów,	w	szczególności:	
a) reprezentowanie	 Fundacji	 na	 zewnątrz	 zwłaszcza	 wobec	 organów	 państwowych	 i	 innych	

podmiotów;	
b) kierowanie	bieżącą	pracą	Fundacji	i	realizacją	jej	celów	statutowych;	
c) uchwalanie	rocznych	planów	działania	Fundacji	oraz	planów	finansowych;	
d) uchwalanie	 regulaminów,	w	 tym	w	razie	konieczności	uchwalanie	 regulaminu	wynagradzania	

pracowników	Fundacji;	
e) składanie	Fundatorom	rocznego	sprawozdania	z	działalności	Fundacji;	
f) zarządzaniem	majątkiem	Fundacji;	
g) ustalanie	 wielkości	 i	 form	 zatrudnienia	 oraz	 wysokości	 środków	 na	 wynagrodzenia	

pracowników,	współpracowników	Fundacji,	a	także	ekspertów	i	doradców;	
h) podejmowanie	 decyzji	w	 sprawie	 nabycia	 lub	 zbycia	majątku	 nieruchomego	 i	 ruchomego,	w	

tym	 również	 przyjmowanie	 darowizn,	 spadków,	 zapisów,	 subwencji	 i	 dotacji	 w	 postaci	
oświadczenia	wymaganego	przepisami	prawa;	

i) podejmowanie	decyzji	w	sprawie	zaciągania	zobowiązań;	
j) występowanie	 do	 Fundatorów	 z	 opinią	 i	 wnioskiem	 w	 sprawie	 zmian	 Statutu	 Fundacji,	

połączenia	z	inną	Fundacją	oraz	likwidacji	Fundacji.	
4. W	przypadku	jednoosobowego	Zarządu	Prezes	Zarządu	podejmuje	decyzje	w	formie	zarządzeń.	
5. W	 przypadku	 wieloosobowego	 Zarządu	 podejmuje	 decyzje	 na	 posiedzeniach	 w	 formie	 uchwał	

zwykłą	większością	głosów.	
6. W	 przypadku	 wieloosobowego	 Zarządu	 w	 sytuacji	 równej	 ilości	 głosów	 decydującym	 jest	 głos	

Prezesa	Zarządu.	
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7. W	 przypadku	 jednoosobowego	 Zarządu	 do	 składania	 oświadczeń	 woli	 w	 imieniu	 Fundacji	
uprawniony	 jest	 Prezes	 Zarządu,	 zaś	 w	 przypadku	 wieloosobowego	 Zarządu	 -	 do	 składania	
oświadczeń	woli	 w	 imieniu	 Fundacji	 uprawniony	 jest	 Prezes	 Zarządu	 działający	 łącznie	 z	 innym	
Członkiem	Zarządu.	

8. W	przypadku	wieloosobowego	Zarządu	o	posiedzeniu	Zarządu	muszą	być	powiadomieni	wszyscy	
jego	Członkowie	nie	później	niż	na	7	dni	kalendarzowych	przed	terminem	posiedzenia,	przy	czym	
niestawiennictwo	 prawidłowo	 wezwanego	 Członka	 Zarządu	 nie	 wpływa	 na	 ważność	 uchwał	
podejmowanych	przez	Zarząd.	

9. Quorum	 niezbędne	 do	 ważności	 uchwał	 Zarządu	 wynosi	 co	 najmniej	 50%,	 a	 w	 	 przypadku	
dwuosobowego	Zarządu	konieczna	jest	obecność	obu	członków	Zarządu.	

10. Zarząd	może	powoływać	pełnomocników	do	kierowania	wyodrębnioną	sferą	spraw	należących	do	
zadań	Fundacji.	

11. Zarząd	 co	 roku,	 do	 dnia	 30	 września,	 zobowiązany	 jest	 przedkładać	 Fundatorom	 roczne	
sprawozdanie	z	działalności	Fundacji.	

12. Członkostwo	w	Zarządzie	ustaje	na	skutek:	
a) złożenia	pisemnej	rezygnacji	przez	Członka	Zarządu;	
b) utraty	 przez	 Członka	 Zarządu	 praw	 obywatelskich	 lub	 praw	 publicznych	 na	 skutek	 skazania	

prawomocnym	wyrokiem	sądu	za	przestępstwo	popełnione	z	winy	umyślnej;	
c) odwołania	 Członka	 Zarządu	 przez	 Fundatorów	 przed	 upływem	 kadencji,	 w	 każdym	 czasie,	w	

drodze	 uchwały	 podjętej	 przez	 wszystkich	 Fundatorów	 bezwzględną	 większością	 głosów,	 z	
zastrzeżeniem	 iż	 odwołanie	 nie	 dotyczy	 Prezesa	 Zarządu,	 kiedy	 funkcję	 tę	 pełni	 Fundator	
Główny	lub	osoba	przez	niego	wskazana;	

d) zgonu	członka	Zarządu	lub	utraty	przez	niego	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	
	

§21	
1. Do	obsługi	prac	 Fundacji	 Zarząd	może	powołać	Biuro	Fundacji	 i	 jego	Dyrektora,	 finansowane	 ze	

środków	Fundacji.	
2. Dyrektor	Biura	Fundacji	zatrudniony	przez	Fundację	kieruje	pracami	Biura	Fundacji	na	podstawie	

regulaminu,	który	jest	uchwalany	przez	Zarząd.	
3. Zarząd	 może	 udzielić	 Dyrektorowi	 Biura	 Fundacji	 pełnomocnictwa	 ogólnego,	 obejmującego	

umocowanie	do	czynności	zwykłego	zarządu	wykonywanych	w	imieniu	Fundacji.	
4. Biuro	organizuje	obsługę	Fundacji,	działalność	informacyjną	i	logistyczną.	
5. Dyrektor	 Biura	 Fundacji	 dysponuje	 wyznaczonymi	 uchwałą	 Zarządu	 środkami	 finansowymi	

przeznaczonymi	na	działalność	statutową	Fundacji	i	jej	obsługę.	
6. Na	żądanie	Zarządu	 lub	Fundatorów,	w	terminie	nie	dłuższym	niż	30	dni	od	dnia	zawiadomienia	

Dyrektor	 Biura	 Fundacji	 jest	 zobowiązany	 przedstawić	 odpowiednio	 Zarządowi	 lub	 Fundatorom	
sprawozdanie	z	działalności	Biura	Fundacji.	

	
§22	

1. Fundatorzy	 powołują,	 jako	 swoje	 ciało	 doradcze,	 Radę	Programową,	 złożoną	 z	 osób	 skupionych	
wokół	idei	Fundacji.	

2. Rada	 Programowa	 współdziała	 z	 Zarządem	 w	 celu	 realizacji	 statutowych	 celów	 Fundacji	 i	 jej	
rozwoju.	

3. Rada	Programowa	działa	na	podstawie	regulaminu	uchwalonego	przez	siebie,	który	nie	może	być	
sprzeczny	ze	Statutem.	

4. Do	zakresu	działań	Rady	Programowej	należy	w	szczególności:	
a) działanie	 o	 charakterze	 doradczo-konsultacyjnym,	 w	 tym	 przekazywanie	 Zarządowi	 uwag	

dotyczących	działalności	Fundacji	oraz	dokonywanie	analizy	 inicjatyw	 i	projektów,	które	będą	
kierowane	do	Fundacji	celem	ich	realizacji;	



10	
	

b) opiniowanie	kierunków,	metod	i	form	działania	Fundacji,	w	tym	ogólnych	planów	i	programów	
działania	Fundacji	oraz	szczegółowych	planów	i	programów	opracowanych	przez	Zarząd;	

c) opiniowanie	sprawozdań	Zarządu	z	działalności	Fundacji;	
d) opiniowanie	projektów	zmian	Statutu;	
e) występowanie	 z	 wnioskami	 dotyczącymi	 działalności	 Fundacji,	 w	 tym	 przekazywanie	

Fundatorom	wniosków	w	przedmiocie	odwołania,	przed	upływem	kadencji,	 Zarządu	Fundacji	
lub	poszczególnych	jego	Członków;	

f) występowanie	do	Fundatorów	z	opinią	i	wnioskiem	w	sprawie	zmian	Statutu,	połączenia	z	inną	
Fundacją	oraz	likwidacji	Fundacji.	

5. Rada	 Programowa	 w	 celu	 wykonywania	 swoich	 zadań	 jest	 uprawniona	 do	 żądania	 od	 Zarządu	
wyjaśnień	oraz	przedstawienia	jej	wszelkich	dokumentów	dotyczących	działalności	Fundacji.	

6. Rada	Programowa	składa	się	z	co	najmniej	10	Członków,	jednakże	nie	więcej	niż	z	20	Członków,	w	
tym	 z	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej,	 Wiceprzewodniczącego	 Rady	 Programowej	 oraz	
Sekretarza	Rady	Programowej.	

7. Członków	Rady	Programowej	powołują	Fundatorzy,	z	tym	zastrzeżeniem,	iż	Fundator	Główny	oraz	
każdy	z	Fundatorów	Osobowych	powołują	samodzielnie	po	jednym	Członku	Rady	Programowej,	a	
pozostali	Fundatorzy	mają	prawo	powołać	innych	członków	Rady	Programowej	w	drodze	podjęcia	
uchwał	bezwzględną	większością	głosów.	

8. Warunkiem	pełnienia	funkcji	w	Radzie	Programowej	jest	złożenie	oświadczenia,	że	zasiadający	w	
Radzie	 nie	 byli	 skazani	 prawomocnym	wyrokiem	 za	 przestępstwo	 umyślne	 ścigane	 z	 oskarżenia	
publicznego	lub	przestępstwo	skarbowe.	

9. Członkowie	Rady	Programowej	powoływani	są	na	czas	nieokreślony.	
10. Członkowie	Rady	Programowej	mają	prawo	uczestniczenia	w	posiedzeniach	Zarządu.		
11. Członkostwo	w	Radzie	Programowej	wygasa	z	chwilą:		

a) złożenia	przez	Członka	Rady	Programowej		pisemnej	rezygnacji	na	ręce	Fundatorów;	
b) śmierci	Członka	Rady	Programowej	lub	utraty	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych;	
c) skazania	prawomocnym	wyrokiem	sądu	za	przestępstwo	popełnione	z	winy	umyślnej;	
d) w	 przypadku	 Członka	 Rady	 Programowej	 powołanego	 wspólną	 uchwałą	 Fundatorów	

odwołania	przez	Fundatorów	uchwałą	podjętą	bezwzględną	większością	głosów;	
e) w	 przypadku	 Członka	 Rady	 Programowej	 powołanego	 przez	 Fundatorów	 Osobowych	

odwołania	przez	Fundatora,	który	powołał	danego	członka.	
12. Członkowie	Rady	Programowej	mogą	być	jednocześnie	członkami	kapituł	przyznających	nagrody	i	

stypendia	oraz	członkami	innych	stałych	i	niestałych	organów	Rady	Programowej	lub	ekspertami,	
pełnomocnikami	Fundacji	realizującymi	odrębnie	zlecone	zadania	na	rzecz	Fundacji.	

13. Rada	Programowa	może	wybrać	ze	swojego	grona	Przewodniczącego,	który	organizuje	pracę	Rady	
Programowej	i	przewodniczy	jej	posiedzeniom.	

14. Rada	Programowa	może	wybrać	ze	swojego	grona	Zastępcę	Przewodniczącego	Rady	Programowej	
Fundacji,	który	pomaga	Przewodniczącemu	w	organizacji	pracy	Rady	Programowej	i	przewodniczy	
jej	posiedzeniom	pod	nieobecność	Przewodniczącego	Rady	Programowej.	

15. W	 okresie,	 kiedy	 Przewodniczący	 Rady	 Programowej	 nie	 może	 pełnić	 swoich	 obowiązków,	
upoważnia	 do	 ich	 wykonania	 Zastępcę	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej	 Fundacji,	 a	 jeżeli	
przerwa	 w	 pełnieniu	 obowiązków	 przez	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej	 Fundacji	 jest	
dłuższa	 niż	 3	 miesiące,	 Zastępca	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej	 Fundacji	 przyjmuje	
obowiązki	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej	 Fundacji,	 bez	 względu	 na	 to,	 czy	 otrzymał	
upoważnienie.	

16. W	 przypadku	 przejęcia	 obowiązków	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej,	 Zastępca	
Przewodniczącego	Rady	Programowej	ma	obowiązek	niezwłocznego	zwołania	Rady	Programowej.	
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17. Rada	 Programowa	 może	 wyznaczyć	 spośród	 swoich	 Członków	 osoby	 odpowiedzialne	 za	
doradzanie	 Zarządowi	w	wyznaczonych	dziedzinach	działania	 Fundacji,	 a	wyznaczenie	następuje	
zgodnie	z	regulaminem	Rady	Programowej.	

18. Posiedzenia	Rady	Programowej	odbywają	się	w	miarę	potrzeb,	nie	rzadziej	jednak	niż	dwa	razy	w	
roku.	

19. Posiedzenia	 Rady	 Programowej	 zwołuje	 Zarząd	 lub	 Przewodniczący	 Rady	 Programowej,	
zawiadamiając	o	tym	pisemnie	pozostałych	Członków	Rady	Programowej,	nie	później	niż	na	7	dni	
kalendarzowych	przed	terminem	posiedzenia.	

20. W	posiedzeniach	 Rady	 Programowej	mają	 prawo	 uczestniczyć	 z	 głosem	 doradczym	 Członkowie	
Zarządu	Fundacji.	

21. Rada	Programowa	podejmuje	decyzje	w	formie	uchwał.	
22. Decyzje	 Rady	 Programowej	 są	 podejmowane	 zwykłą	 większością	 głosów	 przy	 obecności	 co	

najmniej	połowy	członków	Rady	Programowej.	
23. W	 razie	 równej	 liczby	 głosów	 decyduje	 głos	 Przewodniczącego	 Rady	 Programowej	 lub	 Zastępcy	

Przewodniczącego	Rady	Programowej	pod	nieobecność	Przewodniczącego	Rady	Programowej	.	
24. Na	 podstawie	 uchwały	 pełnego	 składu	 Rady	 Programowej	 może	 ona	 podejmować	 uchwały	 w	

głosowaniu	tajnym.	
25. Protokół	z	obrad	Rady	Programowej	przekazywany	jest	Zarządowi	w	terminie	nie	dłuższym	niż	7	

dni.	
	

ZMIANY	W	STATUCIE	
§23	

1. Zmian	 w	 Statucie	 dokonują	 Fundatorzy	 w	 formie	 uchwały	 podjętej	 większością	 głosów,	 po	
uprzednim	zasięgnięciu	opinii	Zarządu	i	Rady	Programowej.	

2. Zmiany	 Statutu	mogą	 dotyczyć	 także	 nazwy	 Fundacji	 oraz	 celu,	 dla	 realizacji,	 którego	 Fundacja	
została	ustanowiona,	określonego	w	Oświadczeniu	o	ustanowieniu	Fundacji.	

3. Fundatorzy	mogą	poprzez	zmianę	Statutu	powołać	inne	organy	Fundacji.	
	

POŁĄCZENIE	Z	INNĄ	FUNDACJĄ	
§24	

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 za	 wyjątkiem	 sytuacji,	 w	 której	 Fundatorzy	 jednocześnie	 z	 połączeniem	 dokonują	
zmiany	celu	Fundacji.	

	
§25	

W	 sprawach	 połączenia	 z	 inną	 Fundacją	 oraz	 przystępowaniu	 Fundacji	 do	 klastrów,	 konsorcjów	 i	
innych	umów	nienazwanych	decyzję	podejmują	Fundatorzy	w	formie	uchwały	podjętej	bezwzględną	
większością	głosów,	,	po	uprzednim	zasięgnięciu	opinii	Zarządu	i	Rady	Programowej.	
	

LIKWIDACJA	FUNDACJI§26	
1. Fundacja	 ulega	 likwidacji	 w	 razie	 osiągnięcia	 celu,	 dla	 którego	 została	 ustanowiona	 lub	 w	razie	

wyczerpania	się	jej	środków	finansowych	i	majątku.	
2. W	 sprawach	 likwidacji	 Fundacji	 decyzję	 podejmują	 Fundatorzy,	 w	 formie	 uchwały	 podjętej	

większością	2/3	głosów,	,	po	uprzednim	zasięgnięciu	opinii	Zarządu	i	Rady	Programowej.	
3. Likwidatorów	powołują	i	odwołują	Fundatorzy	zwykłą	większością	głosów.	

	
§27	
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Środki	 finansowe	 i	 majątek	 pozostały	 po	 likwidacji	 Fundacji	 podlegają	 przekazaniu	 na	 rzecz	
Fundatorów.	
	

§28	
Statut	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 podpisania,	 z	 tym	 zastrzeżeniem,	 że	 Fundacja	 rozpoczyna	 swoją	
działalność	od	daty	wpisu	do	KRS.	
	

§29	
Pierwszy	rok	obrachunkowy	Fundacji	kończy	się	z	dniem	…………………………………….	
	

…………………………………….	
………………………………………..	
…………………………………….	
……………………………………	
……………………………………	
…………………………………….	
……………………………………	
………………………………………	
………………………………………..	
………………………………………	


