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STATUT 

Fundacji IDEANOVA 

/na dzień 22. stycznia 2021 roku/ 

Preambuła. 

Działania Fundacji koncentrują się na inicjowaniu aktywności mieszkańców polskich miast w zakresie 

diagnozowania problemów i projektowania społecznie użytecznych rozwiązań, w obszarze aranżacji 

i zabudowy przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem zieleni miejskiej przy wykorzystaniu autorskich 

narzędzi i koncepcji urbanistycznych. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§1.1. [Nazwa i oznaczenie] Nazwa Fundacji to „Fundacja IDEANOVA” [dalej Fundacja]. Fundacja może 

posługiwać się oznaczeniem graficznym, który zatwierdza Zarząd. 

2. [Ustanowienie i czas] Fundacja ustanowiona została na czas nieoznaczony przez Predicto Spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00005286629 [dalej Fundator], aktem notarialnym 

sporządzonym w dniu 20 grudnia 2017 roku, Rep. A Nr34723/2017, przed notariuszem Sławomirem 

Gołąbkiem w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Armii Krajowej nr 19. 

3. [Podstawy prawne] Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszego Statutu. 

4. [Siedziba i teren] Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. Terenem działania Fundacji jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa i Województwa 

Małopolskiego. Fundacja może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. [Nadzór ministra] Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw transportu  

i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Gdyby powyższe 

dwa działy administracji rządowej zostały rozdzielone pomiędzy dwóch ministrów, wybór ministra 

właściwego między powyższymi powinien być oparty o ocenę aktualnej działalności Fundacji. 

6. [Udział w innych podmiotach] Fundacja może zgodnie z właściwymi przepisami tworzyć inne 

podmioty, w tym spółki, lub przedstawicielstwa, a także przystępować do innych podmiotów,  

w szczególności do zrzeszających organizacje pozarządowe, zarówno w kraju jak i zagranicą. 

7. [Nagrody i wyróżnienia] Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym  

i prawnym zasłużonym dla Fundacji, realizującym cele statutowe Fundacji zarówno w ramach jej 

działalności jak i poza nią, jak również uczestniczącym w publicznych inicjatywach organizowanych 

przez Fundację. 
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Rozdział II. Działalność statutowa. 

§2.1. [Cele] Celem głównym Fundacji są działania prowadzone  na rzecz projektowania przestrzeni 

miejskiej, w tym w szczególności nowych obiektów i jej rewitalizacji, oraz rozwoju i dostosowania 

infrastruktury transportowej do potrzeb mieszkańców, jak i ochrony dziedzictwa kulturowego,  

w szczególności urbanistycznego, architektonicznego, i przyrodniczego polskich miast, a także 

działalności interwencyjnej, opartej na aplikacji internetowej mieszkańców polskich miast. Celami 

Fundacji są też działania w zakresie: 

1) rozwoju wspólnot i całych społeczności polskich miast, oraz ich roli w regionach,  

w szczególności aktywizacji do udziału w kształtowaniu polityk i rozwiązań w mieście,  

i integracji środowiska podmiotów krajowych i zagranicznych zainteresowanych rozwojem 

polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 

Małopolski; 

2) rozwoju świadomości obywatelskiej jak i znajomości kultury, w tym historii; 

3) rozwoju bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego; 

4) działalności oświatowej, w szczególności edukacji nieformalnej oraz nauki; 

5) wsparcia rozwoju gospodarczego w tym przedsiębiorczości; 

6) wsparcia rozwoju techniki i innowacyjności w obszarze transportu, urbanistyki i architektury, 

w tym rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań; 

7) promocji osiągnięć polskich w dziedzinie urbanistyki, architektury, w tym twórczości 

artystycznej, z szczególnym uwzględnieniem architektury nowoczesnej w kraju i za granicą; 

8) wspierania innych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, działających w obszarach 

celów statutowych Fundacji; 

9) działalności dobroczynnej w tym charytatywnej. 

2. [Zasady] Fundacja realizując swoje cele kieruje się zasadami: 

1. zrównoważonego i harmonijnego rozwoju; 

2. otwartości na współpracę w szczególności z architektami, urbanistami, projektantami, 

artystami, pracownikami naukowymi, instytucjami państwowymi, samorządu terytorialnego, 

naukowymi, organizacjami pozarządowymi lub podmiotami sektora biznesu zarówno 

krajowymi jak i zagranicznymi, tak poprzez tworzenie i wdrażanie własnych projektów jak  

i poprzez udział w projektach i programach innych podmiotów, w tym partnerskich. 

§3.1. [Zakres sposobów realizacji celów] Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) projektowanie i udostępnianie aplikacji lub innych narzędzi informatycznych, w szczególności 

interaktywnej aplikacji na urządzenia mobilne i powiązanego z nią serwisu internetowego; 

2) tworzenie, prowadzenie stron www, portali, wortali, blogów, forów lub list dyskusyjnych oraz innych 

narzędzi do komunikacji i przekazywania treści elektronicznie; 

3) organizację i prowadzenie konkursów, w szczególności konkursów architektoniczno - plastycznych; 

4) przygotowywanie koncepcji, projektów, ekspertyz, badań, raportów, analiz, opinii i stanowisk,  

w tym opracowanie koncepcji, wizualizacji plastycznych i architektonicznych; 

5) organizację społecznych debat publicznych oraz konsultacji; 

6) działania i kampanie informacyjne, społeczne lub promocyjne, w szczególności wspierające rozwój  

i promujące twórczość młodych, wyróżniających się architektów, projektantów, inżynierów oraz 

architektów zieleni; 
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7) udzielanie wsparcia, w tym promocyjnego, materialnego, merytorycznego lub finansowego,  

w szczególności dla projektów lub pomysłów wyłonionych w konkursach lub w innych działaniach 

Fundacji, inicjatyw lokalnych zbieżnych z działaniami Fundacji, jak i wydarzeń promujących cele 

Fundacji; 

8) organizację wydarzeń publicznych jak zgromadzenia, festiwale, gale, wystawy i targi;  

9) organizację spotkań, zajęć, ćwiczeń, szkoleń i warsztatów; 

10) organizację seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów; 

11) organizacja stypendiów, wymian, wizyt studyjnych, stażów, praktyk, w tym o charakterze 

międzynarodowym, z szczególnym uwzględnieniem potrzeb kierunków architektonicznych, 

planistycznych, ładu przestrzennego, designu, plastycznych, budowlanych i podobnych na wyższych 

uczelniach z terenu Polski; 

12) działalność doradczą i konsultacyjną; 

13) działalność wydawniczą; 

14) organizowanie i udzielanie wsparcia dla osób potrzebujących. 

2. [Zakres formy działalności] Działalność statutową objętą działaniami z pkt 1- 14 z ust. 1 Fundacja 

prowadzi w formie statutowej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. “Działania objęte  

pkt 1-5,7,10-12 oraz sprzedaż, o której mowa w art. 8 ust.  1 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie Fundacja może prowadzić w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego.” 

3. [Działalność gospodarcza] Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej 

jednostki wewnętrznej, o której mowa w §5a Statutu, w odniesieniu do innych przedmiotów 

działalności niż odpłatna działalność pożytku publicznego oraz jako dodatkową w stosunku  

do działalności pożytku publicznego. 

 

Rozdział III. Gospodarka majątkiem Fundacji. 

§4.1. [Majątek] Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundatorów w kwocie 200.000,-zł 

(dwustu tysięcy złotych), a także środki finansowe, wartości niematerialne i materialne nabyte  

w trakcie działalności. 

2. [Przychody Fundacji] Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

1) darowizn, spadków i zapisów; 

2) grantów, dotacji lub subwencji; 

3) zbiórek publicznych lub loterii fantowych; 

4) odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

5) z sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych; 

6) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym 

także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania  

lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 

7) działalności gospodarczej. 

3. [Dziedziczenie przez Fundację] W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili 



4 
 

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

4. [Waluta funduszy] Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz  

w walutach obcych we właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

5. [Gospodarka i odpowiedzialność] Zarząd odpowiada i prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję 

księgową zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Fundacja odpowiada całym swoim 

majątkiem za swoje zobowiązania. 

§5. [Ograniczenia w dysponowaniu majątkiem] Fundacja nie ma prawa podejmowania działań 

polegających na: 

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku  

do członków organów statutowych Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi 

członkowie organów statutowych Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków organów statutowych Fundacji  

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach; 

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów statutowych Fundacji lub pracowników 

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

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych; 

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

statutowych Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

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

 

 

Rozdział IIIa Działalność gospodarcza. 

§5a.1 [Przedmiot działalności gospodarczej] Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w odniesieniu 

do następujących przedmiotów: 

1) PKD 73.1 Reklama; 
2) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; 
3) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; 
4) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 
5) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
6) PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

2. Fundacja przeznacza na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej kwotę 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych). 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.  

4. Zarząd Fundacji może uchwalić Regulamin działania wewnętrznej jednostki organizacyjnej, 

określający jej organizację i sposób działania, w tym strukturę wewnętrzną. 
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5. Zarząd powołuje Kierownika jednostki organizacyjnej. 

 

Rozdział IV. Organy Fundacji. 

§6.1. [Organy Fundacji] Organami Fundacji są Rada Fundatora, Rada Fundacji [dalej też Rada] i Zarząd 

Fundacji [dalej też Zarząd]. 

2. [Ograniczenie członkostwa w Radzie] Członkowie Rady Fundacji: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. [Ograniczenie członkostwa w Zarządzie] Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które zostały 

skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

4. [Wynagrodzenia i koszty] Członkowie organów Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych 

kosztów związanych z pełnieniem funkcji w organie, a także wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji 

w tych organach, przy czym: 

1) wysokość tych wynagrodzeń zatwierdza Rada Fundatora; 

2) wynagrodzenie członków Rady Fundacji nie może przekroczyć wysokości przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

3) Rada Fundatora, jak i Rada Fundacji przed zatwierdzeniem wysokości zwrotu uzasadnionych 

kosztów swoim członkom na ich wniosek, zasięgają opinii Zarządu w zakresie możliwości  

ich sfinansowania przez Fundację; 

4) szczegółowe zasady zwrotów uzasadnionych kosztów członkom organów Fundacji mogą być 

określone przez te organy w ich regulaminach pracy, przy czym obowiązek zasięgnięcia opinii 

z pkt 3 stosuje się odpowiednio w przypadku Rady Fundacji. 

5. [Zasada komunikacji] Obok komunikacji bezpośredniej, w sprawach Fundacji przyjmować należy 

komunikację co do zasady w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną, przy wykorzystaniu 

adresów wskazywanych przez członków organów statutowych. 

§7.1.[Warunki ważności uchwał] Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu. W razie 

równości głosów decyduje głos odpowiednio Przewodniczącego lub Prezesa. Oddanie głosu oznacza 

zagłosowanie poprzez złożenie oświadczenia “za”, “przeciw” lub “wstrzymuję się”. Posiedzenie organu 

może zwołać samodzielnie każdy jego członek. 

2.[Tryb obiegowy] Każdy członek organu może wszcząć głosowanie obiegowe, poddając projekt 

uchwały pod głosowanie w tym trybie. Dla ważności głosowania w trybie obiegowym wymagane jest 

oddanie skuteczne głosów przez co najmniej połowę składu organu w terminie 7 dni od poddania 

projektu pod głosowanie oraz przesłanie projektu uchwały do wszystkich członków organu. 

Głosowanie kończy się w ciągu 7 dni od poddania projektu pod głosowanie lub w momencie oddania 
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głosów przez wszystkich członków organu lub w terminie wskazanym przez poddającego  

pod głosowanie projekt uchwały nie krótszym jednak niż 3 dni. 

3.[Regulaminy organów] Szczegóły prowadzenia głosowań i posiedzeń oraz inne organizacyjne 

aspekty prowadzenia i dokumentowania pracy organów, organy Fundacji mogą określić według 

swojego uznania w swoich regulaminach. Przy czym regulaminy Zarządu i Rady Fundacji podlegają 

zatwierdzeniu przez Radę Fundatora. 

§8.[Rada Fundatora] Rada Fundatora: 

1) [Skład] składa się z 1 do 5 osób powoływanych przez Fundatora na czas nieoznaczony; 

2) [Odwołanie] Fundator może bez podania powodu odwołać w każdym momencie członków 

Rady; 

3) [Przewodniczący] Rada Fundatora wybiera spośród siebie Przewodniczącego jej pracom; 

4) [1 osoba] w przypadku 1 osobowej Rady Fundatora przepisy dotyczące Rady Fundatora należy 

stosować odpowiednio, przy czym z mocy Statutu zostaje Przewodniczącym Rady Fundatora 

do czasu ewentualnego powołania kolejnej osoby do Rady Fundatora; 

5) [Brak Fundatora] w przypadku wygaśnięcia osobowości prawnej Fundatora, Rada Fundatora 

przejmuje kompetencję do wybierania i odwoływania członków Rady Fundatora. 

§9.[Kompetencje Rady Fundatora] Do zadań i uprawnień Rady Fundatora należy: 

1) wybieranie i odwoływanie członków pozostałych organów Fundacji oraz odpowiednio ich 

funkcji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy skład Rady Fundatora oraz Zarząd Fundacji  

i ewentualne funkcje ustala Fundator; 

2) dokonywanie zmian Statutu oraz celów Fundacji; 

3) decydowanie o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją; 

4) żądanie wyjaśnień w sprawach Fundacji od pozostałych organów statutowych; 

5) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji; 

6) zatwierdzanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji również nie związanych z pełnieniem 

funkcji w Zarządzie oraz reprezentowanie Fundacji w umowach między Fundacją a członkiem 

zarządu oraz w sporach z nim, przy czym Rada Fundatora może wykonywać tę kompetencję 

poprzez wskazanego przez Radę pełnomocnika, którym może być każda osoba mająca pełną 

zdolność do czynności prawnych; 

7) inne wskazane w Statucie. 

§10.1.[Przekazanie kompetencji Rady Fundatora] Kompetencje Rady Fundatora określone w Statucie 

stają się z mocy Statutu kompetencjami Rady Fundacji, a przepisy ich dotyczące należy stosować 

odpowiednio do Rady Fundacji, w sytuacji w której Rada Fundatora przestanie być w stanie pełnić 

swoje zadania, to znaczy gdy: 

1) w wyniku śmierci lub innych wydarzeń nikogo odpowiednio nie będzie lub nikt z członków nie 

będzie trwale w stanie pełnić funkcji w Radzie Fundatora, a Fundator w ciągu 6 miesięcy  

od zaistnienia sytuacji nie wskaże nowych osób lub wygaśnie jego osobowość prawna; 

2) Rada Fundatora nie odniesie się do wniosku Zarządu lub Rady Fundacji, o zmianę składu 

któregoś z tych organów, w ciągu 6 miesięcy od dnia przesłania wniosku; 

3) Rada Fundatora nie odniesie się do wniosku Zarządu lub Rady Fundacji, dotyczącego 

skorzystania z innych uprawnień niż to z ust. 2 pkt 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia przesłania 

wniosku. 
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2.[Tymczasowe przekazanie kompetencji] W przypadku gdy zmiany w składzie organu statutowego 

miałyby nastąpić skutecznie w terminie krótszym niż termin zakreślony w ust. 1 pkt 2 i skutkować utratą 

zdolności do działania tego organu, organ ten przejmuje od Rady Fundatora z mocy Statutu 

kompetencję do jednorazowego dokonania potrzebnych dla dalszego działania zmian w swoim 

składzie, o ile Rada Fundatora nie skorzysta ze swoich kompetencji z ust.§9 pkt 1 najpóźniej na 2 dni 

przed terminem skuteczności zmian składu i utratą zdolności do działania tego organu. 

§11.[Organizacja i skład Rady Fundacji] Rada Fundacji: 

1) [Pozycja] to odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania 

swoich kompetencji organ kontrolny i opiniodawczy Fundacji, z zastrzeżeniem §10 ust.1; 

2) [Skład] składa się z 2-7 osób, powoływanych na 4 letnią kadencję wspólną, których mandat 

wygasa z dniem upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci, zaś mandat 

członka Rady powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie  

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady; 

3) [Funkcje] posiada Przewodniczącego, który kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, 

który w razie potrzeby zastępuje Przewodniczącego. 

§12.[Kompetencje Rady Fundacji] Do zadań i uprawnień Rady Fundacji należy: 

1) kontrola działalności Fundacji co najmniej raz w roku; 

2) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji, 

3) opiniowanie spraw Fundacji na wniosek innych organów statutowych lub z własnej inicjatywy; 

4) wytyczanie w porozumieniu z Zarządem głównych kierunków działania Fundacji,  

jak i kierunkowych wskazań, co do rozdziału zgromadzonych środków; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie na wniosek Zarządu planów działań i finansowych Fundacji; 

6) ustalanie wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób 

współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych; 

7) występowanie z wnioskami do innych organów statutowych Fundacji, w tym w sprawie zmian 

w Statucie, zmian w składzie organów, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji. 

§13.[Organizacja i skład Zarządu Fundacji] Zarząd Fundacji: 

1) [Skład] składa się z 1-3 osób, powoływanych na 4 letnią kadencję wspólną, których mandat 

wygasa z dniem upływu kadencji, odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci, zaś mandat 

członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie  

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu; 

2) [Funkcje] może posiadać Prezesa jak i 1-2 Wiceprezesów, w razie ich powołania ich zadaniem 

jest odpowiednio kierowanie pracami Zarządu oraz zastępowanie Prezesa w razie potrzeby,  

ile też został powołany, oraz realizacja innych kompetencji przyznanych przez Statut; 

3) [Prowadzenie spraw i reprezentacja] to organ zarządzający Fundacji, który kieruje 

działalnością Fundacji i reprezentuje ją z uwzględnieniem poniższych postanowień: 

a) każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji, 

b) każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji, 

c) Zarząd może określać uchwałą rodzaje czynności uznawane za czynności przekraczające 

zwykłe czynności Fundacji, lub które wyłącza z zakresu uprawnienia z lit. b, przy czym 

wyłączenie musi wtenczas dotyczyć wszystkich członków Zarządu, 
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d) jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w lit.b), choćby jeden  

z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu wymagana jest 

uprzednia uchwała Zarządu, 

e) sposób reprezentacji Fundacji przez członków Zarządu określa zasada reprezentacji. 

§14.[Zasada reprezentacji] Fundację reprezentować może, co najmniej dwóch członków Zarządu we 

wszelkich sprawach, w tym składać oświadczenia w sprawach majątkowych, dokonywać czynności 

sądowych i pozasądowych oraz udzielać pełnomocnictw, z zastrzeżeniem pkt 1-3: 

1) samodzielnie reprezentować Fundację we wszelkich sprawach może Prezes, lub jeden członek 

zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego; 

2) w sprawach majątkowych o dającej się ustalić wartości, nie wyższej niż 3000 zł, 

3) reprezentować Fundację może każdy członek zarządu; 

4) oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec 

jednego członka Zarządu. 

§15.1.[Kompetencje Zarządu Fundacji] Do zadań i uprawnień Zarządu Fundacji należy w ramach 

kompetencji ogólnych z §13 pkt 3: 

1) kierowanie i zarządzanie bieżącymi działaniami, finansami oraz uprawnieniami  

do reprezentacji Fundacji przez osoby spoza Zarządu; 

2) zarządzanie strategiczne działalnością statutową, majątkiem i funduszami Fundacji, zgodnie  

z rocznymi i wieloletnimi planami, o których mowa w pkt 3, o ile zostały uchwalone; 

3) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działań i finansowych Fundacji w oparciu o główne 

kierunki działania Fundacji i kierunkowe wskazania, co do rozdziału zgromadzonych środków, 

o których mowa w §12 pkt 4; 

4) ustalanie polityk zatrudnienia, w tym wielkości zatrudnienia, warunków pracy i płacy, zasad 

współpracy z współpracownikami na umowach cywilnoprawnych, z uwzględnieniem 

wytycznych Rady Fundacji, o których mowa w §12 pkt 6; 

5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji i przedkładanie ich  

do zatwierdzenia przez Radę Fundatora, a następnie podawanie ich do publicznej wiadomości 

poprzez publikację na stronach internetowych Fundacji; 

6) podejmowanie decyzji w sprawach nieprzewidzianych Statutem do kompetencji innych 

organów Fundacji, w tym uchwalanie polityk, regulaminów i innych aktów wewnętrznych; 

7) występowanie z wnioskami do innych organów, w tym w sprawie zmian w Statucie, zmian  

w składzie organów, połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji. 

2.[Odpowiedzialność Zarządu] Zarząd odpowiada przed Radą Fundatora oraz kontrolującą go Radą 

Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji, prowadzenie jej działalności oraz gospodarki jej 

majątkiem w sposób rzetelny, celowy, gospodarny, zgodny z standardami należytej staranności, 

zgodny z niniejszym Statutem, aktami wewnętrznymi Fundacji oraz prawem powszechnie 

obowiązującym. 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe. 

§16.[Zmiana Statutu i celów] Zmienić Statut, w tym cele Fundacji, może Rada Fundatorów uchwałą 

podjętą większością ⅔ głosów osób uprawnionych do głosowania. 
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§17.[Połączenie z inną fundacją] Fundacja może się połączyć z inną fundacją pod warunkiem,  

że w wyniku połączenia nie ulegną istotnej zmianie cele Fundacji. Decyzję w tym zakresie może podjąć 

Rada Fundatorów, stosując odpowiednio §16. 

§18.[Likwidacja Fundacji] Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. Decyzję o likwidacji Fundacji 

podejmuje Rada Fundatora, stosując odpowiednio §16. Uchwała o likwidacji powinna wskazywać 

likwidatora Fundacji oraz przeznaczenie środków i majątku pozostałego po likwidacji na rzecz 

podmiotów prowadzących działalność zbieżną częściowo lub w całości z celami Fundacji. 

 

 

Tekst Statutu nadany w dniu 20 grudnia 2017 roku i ze zmianą Statutu z dnia 26 marca 2018 roku 

oraz z dnia 22. stycznia 2021 roku. 


