
 

 

 

 

„STATUT FUNDACJI KOŹMIŃSKICH” 

tekst jednolity 30.07.2021  

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Koźmińskich zwana w dalszej części niniejszego Statutu "Fundacją" 

ustanowiona przez Andrzeja Krzysztofa Koźmińskiego, zwanego dalej "Fundatorem", aktem 

notarialnym z dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące czwartego roku (12.08.2004) pod nazwą "Praska 

Fundacja Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego", sporządzonym przed notariuszem Tomaszem 

Bąbka, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej nr 7/9 m. 24, 

przybyłym do budynku przy ulicy Jagiellońskiej 59 w Warszawie. 

2. Fundacja posiada osobowość prawną. 

3. Fundacja może używać pieczęci z napisem w otoku oraz pieczęci podłużnej wskazującej jej nazwę  

i siedzibę. 

4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 
§2 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może 

prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. 

Nr 96 poz. 873). 

4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a  

w szczególności na rzecz młodzieży. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. 

5. 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. 

6. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  

w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

7. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

8. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty, przedstawicielstwa w kraju i za granicą,  

a także łączyć się z innymi fundacjami, przystępować do spółek i fundacji oraz występować jako 

członek stowarzyszeń. 

9. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i szkolnictwa wyższego. 

 
§3 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla 



 

 

samej Fundacji. 

 
Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji 

 
§4 

Celami Fundacji są: 

1. inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych i edukacyjnych; 

2. rozwój kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości i kultur; 

3. działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

4. działanie na rzecz kultury i sztuki; 

5. wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz zapewnianie dostępu społeczeństwa do dóbr kultury, dzieł 

sztuki oraz dziedzictwa narodowego; 

6. promowanie i wspieranie lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć 

artystycznych i edukacyjnych; 

7. animowanie działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa; 

8. podejmowanie działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego; 

9. wspieranie uzdolnionej młodzieży; 

10. podejmowanie działań na rzecz dostępu do dóbr kultury i nauki osób niepełnosprawnych; 

11. wspieranie działań służących integrowaniu środowisk studenckich, w tym studentów obcokrajowców; 

12. prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu absolwentów szkół średnich i szkół 

wyższych; 

13. upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie nauki i kultury; 

14. prowadzenie działań mających na celu wspieranie rozwoju szkolnictwa niepublicznego; 

15. działanie na rzecz wspierania inicjatyw służących wykorzystaniu środków UE przeznaczonych na 

rozwój nauki; 

16. wspieranie działalności dobroczynnej; 

17. wspieranie działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego; 

18. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób; 

19. wspieranie zasłużonych pracowników, współpracowników Akademii Leona Koźmińskiego lub 

członków ich rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi, w szczególności takimi jak: wypadki 

komunikacyjne, choroba, nieporadność z powodu wieku bądź nagłej i trudnej sytuacji życiowej. 

 
 

§5 

Fundacja realizuje swoje cele podejmując następujące kierunki działania: 

1. organizuje wydarzenia kulturalne i naukowe o wymiarze lokalnym i ponadlokalnym;  

2. rozwija kontakty pomiędzy przedstawicielami różnych narodowości i kultur; 

3. współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi; 

4. prowadzi programy informacyjne służące realizowaniu celów Fundacji; 

5. wdraża i wspiera programy stypendialne; 

6. współpracuje przy realizowaniu programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki 

prowadzące działalność naukową. naukowo-badawczą, oświatową i kulturalną; 

7. inicjuje i wspiera programy badawcze; 



 

 

8. współpracuje ze szkołami i innymi uczelniami; 

9. inicjuje działania interdyscyplinarne, skupione wokół celów Fundacji, twórców, artystów, uczonych;  

10. włącza sprawy związane z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów; 

11. organizuje problemowe konferencje, seminaria, konkursy, wystawy i inne imprezy; 

12. przygotowuje i promuje publikacje wydawane drukiem oraz multimedialne, związane z celami 

Fundacji; 

13. wspomaga inicjatywy społeczne zgodne z ideami i celami Fundacji; 

14. zarządza posiadanymi obiektami dbając o ich rozbudowę, modernizację i konserwację; 

15. wspiera i popularyzuje działania w zakresie oświaty, wychowania, wyrównywania szans życiowych i 

wypoczynku dzieci i młodzieży, a także edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu; 

16. świadczy i organizuje pomoc (m.in. rzeczową, finansową, prawną, doradczą) dla osób, rodzin, grup 

społecznych potrzebujących pomocy zewnętrznej; 

17. doradza i kształci osoby niepełnosprawne znajdujące się w trudnej sytuacji: zdrowotnej (w tym 

psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej; 

18. doradztwo i edukację dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej 

sytuacji: zdrowotnej (w tym psychicznej), materialnej, zawodowej i społecznej; 

19. współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, 

mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz rodzin oraz 

osób starszych 

20. integruje środowiska oraz osoby zainteresowane realizacją celów Fundacji; 

21. zbiera, analizuje, opracowuje oraz udostępnia informacje w zakresie realizowanych działań, a także 

prowadzi i finansuje działalność wydawniczą popularyzującą cele Fundacji; 

22. gromadzi, chroni, konserwuje i udostępnia (w szczególności w formie ekspozycji czasowych lub 

stałych) materialne, pamiątki, działa sztuki i inne artefakty stanowiące dorobek uczelni, osób 

związanych z historią Uczelni i jej założycieli.  

 
§6 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, 
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
 

Rozdział III: Majątek i dochody Fundacji 
§7 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz 

środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa, nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, 

na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie. 

 
§8 

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

a) funduszu założycielskiego; 

b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów; 

c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów- zarówno krajowych jak i zagranicznych; 

d) dochodów z majątku Fundacji, aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności 
akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku 
kapitałowym; 



 

 

e) dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację samodzielnie bądź 

f) przy udziale osób trzecich; 

g) praw majątkowych oraz pożytków i przychodów z tych praw; 

h) odsetek i depozytów bankowych; 

i) działalności gospodarczej Fundacji. 

2. Cały dochód, po pokryciu kosztów swej działalności, Fundacja przeznacza wyłącznie na statutową 

działalność. 

3. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach 

wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. 

 

§9 

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji 

w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

pracownicy Fundacji lub członkowie organów Fundacji 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. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub 

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

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby bliskie. 

5. Fundacja ma prawo przyjmować darowizny obciążone służebnościami osobistymi oraz innymi 

obciążeniami, pod warunkiem, że przyjęcie takich obciążeń i darowizn nie spowoduje uszczuplenia 

majątku Fundacji. W tym celu Fundacja ma prawo zawierać umowy i zaciągać zobowiązania z 

potencjalnymi darczyńcami, przy czym każdorazowo wymaga to uzyskania zgody Rady Fundacji. 

 
§10 

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

celów statutowych Fundacji, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej. 

 
§11 

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

lub o odrzuceniu spadku.  

 
 

§ 12 

1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania. 

 

 



 

 

 
Rozdział IV. Organy Fundacji 

§13 
Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji; 

b) Rada Fundacji. 
 

Rozdział IVa. Zarząd Fundacji 
§14 

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 3 (trzech) członków i nie więcej niż 7 (siedmiu), w tym Prezesa 

Zarządu Fundacji. 

2. Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieokreślony. 

3. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania albo 

śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

4. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator, przy czym Fundator nie może pełnić funkcji 

członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji jednocześnie. 

5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie: 

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 
członka Zarządu Fundacji; 

b) choroby, ułomności lub utraty sił- powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej 
funkcji; 

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji; 

d) skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe; 

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 

§15 

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji albo dwóch 

członków Zarządu Fundacji działających łącznie. 

3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

składu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji co roku do dnia 31 marca zobowiązany jest przedłożyć Radzie Fundacji roczne 

sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Fundacji oraz opinię biegłego rewidenta, jeśli 

sprawozdanie finansowe podlegało badaniu. 

 
§16 

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; 

b) przedstawianie Radzie Fundacji propozycji odnośnie do zakresu prowadzonej działalności 
gospodarczej; 

c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji; 

e) opracowywanie programów działania Fundacji; 

f)     w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na 
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na 



 

 

podstawie umów cywilnoprawnych; 

g) realizacja programów działania Fundacji; 

h) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach 
oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie przedkładanie 
ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej 
wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji; 

i)      realizowanie uchwał Rady Fundacji; 

j) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji 

k) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji; 

l)      realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z 
postanowieniami niniejszego Statutu; 

m) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do 
kompetencji Rady Fundacji; 

n) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału 
Fundacji lub likwidacji Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji uprawniony jest do podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych 

do kompetencji innych organów Fundacji. 

 
§17 

Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za 

prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację. 

 
§18 

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę w Fundacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji jak również w sporze z nimi Fundację reprezentuje 

Przewodniczący Rady Fundacji albo pełnomocnik powoływany uchwałą Rady Fundacji. 

 

§19 

Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze, Radę Przyjaciół Fundacji złożoną z osób 

skupionych wokół idei Fundacji. 

 
Rozdział IV b. Rada Fundacji 

§20 

1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym 

Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. 

2. W skład Rady Fundacji może wchodzić także Fundator, przy czym Fundator nie może pełnić funkcji 

członka Zarządu Fundacji i członka Rady Fundacji jednocześnie. 

3. Pierwszeństwo w wyborze i odwoływaniu Członków Rady Fundacji przysługuje Fundatorowi. Rada 

Fundacji wybiera spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Wiceprzewodniczące go Rady 

Fundacji. 

4. Jeżeli Fundator nie skorzysta ze swojego prawa pierwszeństwa w ciągu 30 (trzydziestu) dni od 

wygaśnięcia mandatu (-ów) dotychczasowych członków Rady Fundacji, prawo wyboru nowych 

członków Rady Fundacji, przysługuje członkom tej Rady sprawującym aktualnie swój mandat. Do 

powołania nowego członka Rady Fundacji oraz odpowiednio do jego odwołania w tym trybie, 

konieczne jest uzyskanie zwykłej większości głosów, przy obecności przynajmniej połowy wszystkich 

członków Rady Fundacji. W przypadku wniosku o odwołanie członka Rady Fundacji, prawo 



 

 

pierwszeństwa liczy się od daty wpłynięcia do Rady Fundacji wniosku o odwołanie. 

5. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji 

upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji”. 

7. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 
§21 

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący 

Rady Fundacji. 

 
§22 

1. Członkostwo w Radzie Fundacji trwa do czasu jego odwołania przez Fundatora. 

2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą, złożenia rezygnacji, odwołania albo 

śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 

3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Fundatora lub na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji. 

4. Posiedzenia Rady może zostać zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Prezesa Zarządu 

Fundacji albo na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch członków Rady 

Fundacji dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 

5. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w razie: 

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji 
członka Rady Fundacji; 

b) choroby, ułomności lub utraty sił- powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej 
funkcji; 

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji; 

d) skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe; 

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu. 

6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

składu, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, chyba że 

Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

7. Rada Fundacji może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o jej kondycji finansowej  

i rzetelności dokumentacji księgowej Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała 

obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta. 

8. Przewodniczący Rady Fundacji ma prawo wskazać obiegowy tryb podjęcia uchwały przez Radę 

Fundacji w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji. 

 
§ 23 

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie 

podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada 



 

 

uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. 

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji; 

b) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Fundacji programów działania Fundacji; 

c) zatwierdzania i nadzorowanie realizacji polityki inwestycyjnej Fundacji przedstawionej przez 
Zarząd; 

d) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu; 

e) zatwierdzanie (w formie uchwały) propozycji Zarządu w zakresie działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Fundację; 

f) uchwalanie zmian Statutu Fundacji, w tym celu Fundacji; 

g) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do sposobu rozdziału 
zgromadzonych środków; 

h) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji; 

i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji; 

j) ocena rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi 
Fundacji absolutorium; 

k) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji; 

l) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez 
Zarząd Fundacji Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian; 

m) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału 
Fundacji; 

n) ustalanie wytycznych odnośnie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń pracowników 
Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-
prawnych; 

o) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji; 

p) nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności; 

q) powoływanie pełnomocnika odpowiedzialnego w szczególności za podpisywanie umów  
z członkami Zarządu Fundacji; 

r) ustanawianie tytułów, odznak, medali honorowych i wyróżnień oraz przyznawania ich osobom 
fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów działania Fundacji lub samej Fundacji; 

s) powoływanie innych, wewnętrznych organów Fundacji oraz kontrola nad nimi. 
 
 

Rozdział VI. Działalność gospodarcza Fundacji 
§24 

1. W celu uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej, Fundacja prowadzi 

działalność gospodarczą zakresie zatwierdzonym uchwałą Rady Fundacji.  

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie 

wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na zasadach opisanych w §27 oraz na podstawie 

regulaminu ustalonego przez Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza, dla której prowadzenia 

wymagana jest koncesja lub zezwolenie będzie podjęta po ich uzyskaniu. 

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na 

działalność pożytku publicznego. 

 
§25 

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się środki finansowe w wysokości 

1.800,00 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych). 



 

 

 
§26 

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone 

wyłącznie na realizację jej celów statutowych oraz pokrycie kosztów działania Fundacji. 

 
§27 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych 

zakładów. 

2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków 

własnych. 

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

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

Fundacji. 

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

nadzór nad ich działalnością. 

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych 

z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, 

szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

7. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu 

określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

 
Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji 

§28 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą. 

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej 

uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Fundacji. 

 
§29 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji 
§30 

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

wyczerpania się jej środków i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością co 

najmniej 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. 

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. 

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w §4 

Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu 

celowi Fundacji. 

 
Rozdział VII. Zmiany Statutu 

§31 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu 



 

 

Fundacji. Zmiany Statutu mogą także dotyczyć celów do realizacji ustanowionych i określonych w 

akcie założycielskim. 

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji zapadają większością 2/3 

(dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji. 

 
Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

§32 

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, w terminach przewidzianych w odrębnych 

przepisach, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

2. W razie śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie dla Fundatora 

przechodzą na Radę Fundacji. 


