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STATUT 

Fundacji Kreatywne Mazowsze   

 

 

Fundacja pod nazwą Fundacja Kreatywne Mazowsze, zwana w dalszej części niniejszego Statutu 

„Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 

1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.), ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.   

 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora wskazanego w akcie notarialnym sporządzonym dnia 

siedemnastego stycznia dwa tysiące czternastego roku (17.01.2014 r.), Rep. A Nr 666/2014 przed 

Beatą Otkałą, notariuszem w Warszawie.   

2. Fundacja ma osobowość prawną. 

3. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz pieczęcią podłużną lub 

okrągłą z podaniem nazwy Fundacji i adresu.  

4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami 

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

5. Fundacja może używać odpowiedników nazw w językach obcych. 

 

§2 

1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

 

§3 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, 

w tym poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego. 

 

§4 

1. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego nadzór nad 

Fundacją sprawują właściwe organy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także połączyć się z inną fundacją lub przystępować 

do spółek.  

2. Połączenie z inną fundacją lub przystąpienie do spółki nie może jednak nastąpić, jeżeli cel 

ustanowienia Fundacji uległby istotnej zmianie lub połączenie, przystąpienie mogłoby utrudnić jego 

realizację, lub jeżeli połączeniu czy przystąpieniu sprzeciwi się Zgromadzenie Fundatorów. 

3. Decyzje o połączeniu z inną fundacją oraz decyzje o przystąpieniu do spółki podejmuje Zgromadzenie 

Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. 
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4. Połączenie z inną fundacją lub przystąpienie do spółki  następuje przy odpowiednim zastosowaniu 

przepisów o utworzeniu i likwidacji Fundacji lub przy zastosowaniu przepisów Kodeksu spółek 

handlowych.  

§6 

1. Fundacja w zakresie swojej działalności statutowej prowadzi działalność społecznie użyteczną w 

sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, tj.: 

1) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

2) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

3) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy.  

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu 

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów 

dotyczących rachunkowości. 

 

Rozdział II  

Cele i zasady działania Fundacji  

 

§7 

1. Celami Fundacji są: 

1) działalność społeczna, edukacyjna i naukowa na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju 

kraju, a w szczególności promocja zasad zrównoważonego rozwoju oznaczonych w Art. 5. 

Konstytucji RP, stosownych ustawach prawa krajowego i aktach prawa międzynarodowego, 

których stroną jest RP, w szczególności w obszarze rozwoju przestrzennego; 

2) prowadzenie działań dla wspierania rozwoju gospodarczego kraju oraz stymulowania     

współpracy pomiędzy nauką i biznesem, w tym działalność badawczo – naukowa, edukacyjna i 

promocyjna na rzecz rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii; 

3) promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości, w tym działania informacyjne, 

szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii; 

4) podejmowanie działań na rzecz zwiększania absorpcji innowacji wiedzy w przedsiębiorstwach; 

5) wspieranie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy m.in. poprzez inicjowanie, promowanie i 

tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem; 

6) współpraca z partnerami lokalnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie wspierania  

rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych; 

7) promowanie wykorzystania zasad zrównoważonego rozwoju dla wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości, kreowania wzrostu gospodarczego, wzmacniania konkurencyjności oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy w ośrodkach lokalnych; 

8) podejmowanie działań zmierzających do wzrostu zaangażowania społeczeństwa w działania 

lokalne, zachęcanie do brania udziału w inicjatywach społecznych oraz wpływanie na rozwój 

przestrzeni z poszanowaniem interesów przyszłych pokoleń, a także promowanie i wspieranie 

aktywności i integracji społecznej; 

9) gromadzenie, popularyzacja i udostępnianie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, 

nowoczesnych technologii, efektów wspólnych działań jednostek naukowych oraz 

przedsiębiorców na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki; 
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10) wspieranie działań dla zachowania ładu przestrzennego oraz harmonijnego rozwoju polskiej 

przestrzeni w kontekście poszanowania praw przyszłych pokoleń; 

11) działalność doradcza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

12) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej. 

 

§8 

1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, oświatowej i informacyjnej w zakresie objętym 

działalnością Fundacji; 

2) współdziałanie w upowszechnianiu i promowaniu zrównoważonego rozwoju oraz 

stymulowania   współpracy pomiędzy nauką i biznesem z instytucjami, organizacjami i 

stowarzyszeniami o podobnych celach; 

3) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej; 

4) organizację szkoleń, warsztatów i konsultacji społecznych, w celu wypracowywania wspólnych 

rozwiązań oraz propagowania dobrych praktyk i postaw obliczonych na troskę o 

zrównoważony rozwój przestrzeni wśród społeczeństwa; 

5) organizację różnego rodzaju wydarzeń zachęcających społeczeństwo do świadomego 

uczestnictwa w dziele kreowania przyjaznej przestrzeni ekonomiczno-gospodarczej,  społecznej 

i postaw proekologicznych oraz krzewienia szeroko pojętej aktywności i integracji społecznej; 

6) wspieranie zrównoważonego rozwoju intelektualnego i zawodowego społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, 

warsztatów; 

7) stworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz promocji dobrych praktyk; 

8) organizacja spotkań, dyskusji i konferencji, gdzie specjaliści z różnych dziedzin wspólnie 

tworzących zrównoważony rozwój mają  możliwość wymiany doświadczeń oraz, dzięki 

wykorzystywaniu perspektywy odmiennych spojrzeń - wspólnego rozwiązywania problemów; 

9) stworzenie repozytoryjnej biblioteki wiedzy, gromadzącej raporty i materiały archiwalne oraz 

analizy i wyniki badań,  

10) opiniowanie przedsięwzięć wiążących się z celami Fundacji, wykonywanie analiz i czynności 

doradczych wiążących się z celami Fundacji; 

11) świadczenie usług doradczych w zakresie wiedzy biznesowej na rzecz twórców 

zaawansowanych technologii i/lub podmiotów gospodarczych działających na rzecz rozwoju 

innowacji; 

12) szkolenie potencjalnych przedsiębiorców mające na celu przyspieszenie rozwoju i 

komercyjnego sukcesu powstających firm, opartych na zaawansowanych technologiach; 

13) świadczenie dla podmiotów i twórców nowoczesnych technologii specjalistycznej pomocy w 

zakresie zarządzania, marketingu i ochrony własności intelektualnej, opracowywaniu biznes 

planów, specjalistycznych ekspertyz, analiz i opinii; 

14) przeznaczanie dochodów na działalność statutową. 

2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 

prowadzących działalność zbieżną  celami Fundacji. 

 

Rozdział III  

Majątek i dochody Fundacji  

 

§9 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) 

tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości 
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i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Z funduszu założycielskiego przeznacza się 

kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej, 

2. Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, 

udziałach spółek, jednostkach uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomościach, a także 

poprzez udzielanie oprocentowanych pożyczek. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z 

funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych 

w niniejszym Statucie. 

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

2) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, datków i subwencji, 

3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez 

Fundację, 

4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą. 

5) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji oraz mogą być przeznaczone na 

pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.  

5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: 

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 

Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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, 

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

4) nabyciu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§10 

1. Fundacja może prowadzić na terytorium RP działalność gospodarczą opisaną w § 29 wyłącznie w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych, co oznacza, że działalność gospodarcza ma 

charakter pomocniczy w stosunku do działalności statutowej. Prowadzenie przez Fundację 

działalności gospodarczej ma służyć wyłączenie pozyskaniu środków finansowych na realizację 

celów statutowych Fundacji.  

2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być 

przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych. 

 

§11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia 

jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§12 
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1.   Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2.   Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.  

 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

 

§13 

1. Organami Fundacji są: 

1) Zgromadzenie Fundatorów, 

2) Rada  Programowa Fundacji. 

3) Zarząd.  

2. Nie można łączyć funkcji członka Zgromadzenia Fundatorów i Zarządu. 

3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa, nie mogą też wobec członków Zarządu pozostawać w stosunku 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

4. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego 

organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych wydatków i 

udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością. 

5. Zgromadzenie Fundatorów może wyznaczyć ze swego grona jednego członka  lub Pełnomocnika do  

dokonywania czynności pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu Fundacji.  

 

§14 

1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzi Fundator. Zgromadzenie Fundatorów może powołać w 

drodze jednomyślnej uchwały do swojego grona inne osoby fizyczne lub prawne, które: 

1) dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji oraz zadeklarują zamiar dalszego 

wspierania celów statutowych Fundacji lub 

2) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji. 

2. W imieniu członków Zgromadzenia Fundatorów będących osobami prawnymi działać będą ich stali 

przedstawiciele („Przedstawiciele”). 

3. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów będący osobami prawnymi ustanawiają po jednym 

Przedstawicielu zgodnie z wymogami określonymi w postanowieniach aktu określającego jego 

wewnętrzny ustrój i zasady funkcjonowania. 

4. Z zachowaniem wymogów, o których mowa w ust. 3, Przedstawiciel może być w każdym czasie 

odwołany przez  członka Zgromadzenia Fundatorów, który go ustanowił. 

5. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów ich Przedstawiciele mogą wchodzić w skład Rady 

Programowej Fundacji. 

 

§15 

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje 

dotyczące jego funkcjonowania. 

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy: 

1) zmiana celów i statutu Fundacji, 

2) likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną  fundacją, 

3) przystąpienie do spółki prawa handlowego, 

4) akceptacja warunków przystąpienia osoby trzeciej do Fundacji, 

5) powoływanie i odwoływanie Rady Programowej Fundacji oraz poszczególnych jej członków, 

6) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, 

7) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Programowej Fundacji, 
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8) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich 

realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd, jak również 

rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji, 

9) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium, 

10) ustalanie regulaminu pracy Zarządu, 

11) zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Programowej Fundacji, 

12) ustalanie wytycznych oraz zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu 

wynagradzania pracowników Fundacji. 

 

§16 

1. Decyzje Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w drodze jednomyślnych uchwał.  

 

§ 17  

1. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez: 

1) każdego z członków Zgromadzenia Fundatorów  lub każdego z ich Przedstawicieli, 

2) przewodniczącego Rady Programowej Fundacji na mocy udzielonego mu przez nią 

upoważnienia. 

2. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów mogą być podejmowane w drodze pisemnego głosowania, o ile 

żaden z członków  nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.  

3. Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej nie raz w roku.   

 

§ 18 

1. Rada Programowa Fundacji składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.  

2. Członków Rady Programowej Fundacji powołuje i odwołuje Zgromadzenie Fundatorów.  

3. Rada Programowa Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych i doradczych.  

 

§ 19 

1. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje z dniem: 

1) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji;  

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji; 

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności; 

2) śmierci jej członka; 

3) złożenia przez niego rezygnacji. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej następuje w drodze uchwały Zgromadzenia 

Fundatorów podjętej w trybie określonym w § 17. 

 

§ 20  

1. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji w szczególności należy: 

1) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Fundatorów o zawiązanie lub przystąpienie 

Fundacji do spółki handlowej oraz z wnioskiem o połączenie z inną fundacją; 

2) wskazywanie podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej) do wyróżnień i odznaczeń, o których mowa w § 1 ust. 4 Statutu; 

3) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach dla realizacji celów 

Fundacji w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; 

2. Rada Programowa Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i 

sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Fundatorów.  

 

§ 21 
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1. Członkowie Rady Programowej Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji. 

2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Programowej Fundacji są uprawnieni do występowania 

w imieniu Rady Programowej Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami. 

 

§ 22 

1. Pracami Rady Programowej Fundacji kieruje jej przewodniczący. 

2. Rada Programowa Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz na sześć miesięcy.  

3. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. 

4. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaksu, 

teleksu, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego 

bezpośrednio do jej członków.  

5. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób 

umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia 

przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z 

takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego 

przezeń protokolanta. 

6. W posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby. 

 

§ 23 

1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej: 

1) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Programowej Fundacji w składzie trzech osób; 

2) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie czterech albo pięciu osób. 

W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego, a w razie jego 

nieobecności - głos wiceprzewodniczącego. 

2. Uchwały Rady Programowej Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze 

głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania. 

3. Czynności prawnych w imieniu Rady dokonują dwa członkowie Rady łącznie. 

 

§ 24 

1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych  

przez Zgromadzenie Fundatorów. Jedna osoba może pełnić funkcję Prezesa Zarządu. 

2. Kadencję członków Zarządu określa Zgromadzenie Fundatorów, a w braku określenia kadencji przez 

Zgromadzenie Fundatorów uważa się, że członkowie Zarządu zostali  powołany na czas do ich 

odwołania.  

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem: 

1) upływu kadencji; 

2) śmierci członka Zarządu; 

3) rezygnacji z pełnionej funkcji. 

4) odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, w szczególności w przypadku: 

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu; 

b) naruszenia postanowień statutu Fundacji; 

c) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności.  

 

§ 25 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje  ją na zewnątrz.  
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2. W przypadku zarządu jednoosobowego, do reprezentowanie Fundacji uprawniony jest członek 

zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Fundacji 

upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających 

łącznie.  

3. Uprzedniej uchwały Zarządu wymagają wyłącznie sprawy określone w niniejszym Statucie.  

4. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z bieżącym działaniem Fundacji nie 

zastrzeżone dla właściwości innych organów. W szczególności Zarząd: 

1) kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) zarządza majątkiem i funduszami Fundacji, 

3) ustala wielkość zatrudnienia,  

4) opracowuje projekty regulaminu wynagradzaniu pracowników Fundacji, w ramach wytycznych 

Rady Programowej Fundacji ustala zasady wynagradzania, wielkości środków na 

wynagrodzenia i nagrody osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

5) uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji w oparciu o założenia i wytyczne 

Rady Fundacji,  

6) realizuje programy działania Fundacji, 

7) opracowuje na rok następny roczne budżety i plany działania oraz roczne sprawozdania 

przewidujące i uwzględniające politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek 

jej prowadzenia; 

8) sporządza roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wymagane  zgodnie z ustawą o fundacjach 

oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkłada je do rozpatrzenia 

przez Zgromadzenie Fundatorów, 

9) wyraża zgodę na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji. 

10)  zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji, 

11)  przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje, 

12) realizuje szczególne decyzje darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z 

postanowieniami niniejszego Statutu,  

13) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne nie przewidziane Statutem do kompetencji innych 

organów Fundacji. 

5. Budżety i plany, o których mowa w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu zarząd opracowuje i 

przedstawia Zgromadzeniu Fundatorów do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego 

poprzedniego roku.  

6. Poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym Statucie, zgody Zgromadzenia Fundatorów 

wyrażonej w uchwale, przed podjęciem czynności, wymaga:  

1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 50.000 zł  

złotych jednorazowo, lub rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania których łączna 

wartość na jeden cel w danym roku obrachunkowym przekroczy 100.000 złotych, z wyjątkiem 

czynności przewidzianych i zatwierdzonych w budżecie i planach działania, o których mowa w 

ust. 4 pkt 7, 

2) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub 

udziału w prawie użytkowania wieczystego, 

3) odpłatne nabycie ruchomości stanowiących elementy infrastruktury technicznej lub zabytki  

7. Zarząd związany jest wytycznymi, uchwałami Zgromadzenia Fundatorów oraz wydanymi na jego 

wniosek uchwałami Rady Programowej Fundacji.  

8. Zarząd odpowiada przed  Zgromadzeniem Fundatorów za realizację celów statutowych Fundacji oraz 

za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  
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§ 26 

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania 

czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej 

uchwały.  

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w 

przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 (siedem) dni przed 

planowanym posiedzeniem. 

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze postanowienia 

Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

§ 27 

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy. 

2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów. 

3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami 

zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów. 

4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji. 

 

§ 28 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo 

innego członka Zarządu.  

3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się 

wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego 

telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia 

powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu. 

 

Rozdział V 

Działalność Gospodarcza Fundacji 

 

§ 29 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest następująca działalność określona w Polskiej 

Klasyfikacji Działalności (PKD): 

1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z); 

2) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z); 

3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); 

4) Wydawanie książek (58.11.Z); 

5) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z); 

6) Działalność portali internetowych (63.12.Z); 

7) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)” 

2. Fundacja może tworzyć własne zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe. 

3. Działalnością gospodarczą Fundacji będzie kierował Zarząd. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla 

pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji i zatwierdza 

Zgromadzenie Fundatorów. Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z 

tytułu ubezpieczeń społecznych wg obowiązujących przepisów. 
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§ 30 

1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych Fundacji tworzy się 

– zgodnie z zasadami określonych w przepisach o prowadzeniu przez Fundację działalności 

gospodarczej – wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.  

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

3. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd 

Fundacji. 

4. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 

5. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących 

zakładem określa regulamin organizacyjny zakładu ustalony przez Zarząd Fundacji. 

6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje 

nadzór nad ich działalnością. 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 

 

§ 31 

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

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków 

finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje  Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba (y) powołana (e) przez  Zgromadzenie 

Fundatorów. 

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele zbliżone z celami Fundacji. 

Zgromadzenie Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek 

zostanie przeznaczony.  

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu 

 

§32 

Zmiana statutu Fundacji, w tym i jej celów wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§33 

1. Fundacja składa organowi nadzoru corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym. 

2. Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 17.01.2014 r.  

3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrachunkowy 

kończy się w dniu 31.12.2014r. 

 

§34 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

 


