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STATUT 

FUNDACJI ROZWOJU POZYTYWNYCH IDEI 
 

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA POZYTYWNYCH IDEI”, zwana dalej „Fundacją”, 
ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marlenę Czarnocką w 
kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Wielickiej 43 lok 10, w dniu 07-02-2020 r. z woli 
fundatora w osobie Artura Becka i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
Fundacja posiada osobowość prawną. 
 

§ 2. 
Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony. 
 

§ 3. 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 4. 
Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym kościołem ani związkiem wyznaniowym. 
 

§ 5. 
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej 
„Ministrem”.  
 

§ 6. 
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.  
 

Rozdział 2 
Cele i zasady działania Fundacji 

 
§ 7. 

1. Na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji mogą być zgłaszani kandydaci do Rady 
Programowej Fundacji, za wspólną zgodą Fundatora, Zarządu i Rady Fundacji. Rada 
Programowa w przypadku powołania będzie pełniła funkcje doradcze dla Zarządu Fundacji. 
2. Celami Fundacji są: 
1) wszechstronny rozwój edukacji i dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorców, marketingu i mediów, a także ochrony środowiska; 
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2) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i naukowo-badawczych zwłaszcza w zakresie 
budowania strategii społecznej uwzględniającej politykę społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i ochrony środowiska; 
3) budowanie i wspieranie dobrych praktyk w zakresie współpracy z przedsiębiorcami w celu 
opracowywania i wdrażania strategii uwzględniającej politykę społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw oraz ochronę środowiska; 
4) kształcenie i doskonalenie przedsiębiorców, dzieci, młodzieży oraz pracowników organów 
i instytucji samorządowych i państwowych; 
5) prowadzenie krajowej i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju polityki społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i ochrony środowiska; 
6) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk i kultury w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej w sposób uwzględniający politykę społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i ochronę środowiska; 
7) tworzenie, prowadzenie, wspieranie i rozwój programów zwiększających zasięg medialny 
problemów społecznych; 
8) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 
społecznego, w szczególności w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, 
ochrony życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; 
9) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w szeroko pojętym poradnictwie 
obywatelskim; 
10) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 
11) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie dla rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego; 
12) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami, których celami są: 
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 
13) podejmowanie inicjatyw zmierzających do wspierania i reprezentowania grup 
marginalizowanych społecznie. 
14) wspieranie promocji polskiej kultury, sztuki, osiągnięć sportowych, dziedzictwa 
historycznego w Polsce i za granicą. 
15) wspieranie i promowanie polskiej technologii, polskich przedsiębiorców w Polsce i za 
granicą.  
16) wspieranie polskiej młodzieży poprzez edukację sportową, wspieranie inicjatyw 
sportowych w Polsce i za granicą. 
17) organizacja imprez, wystaw, kongresów w Polsce i za granicą.  
18) wspieranie polskiego eksportu, 
19)  współpraca z mediami krajowymi i międzynarodowymi celem propagowania polskich 
osiągnięć. 
 

§ 8. 
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:  
1) organizowanie szkoleń z zakresu marketingu, mediów, human resource; 
2) organizowanie szkoleń biznesowych i motywacyjnych dla pracowników organów i 
instytucji samorządowych i państwowych; 
3) organizowanie szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw; 
4) organizowanie szkoleń i spotkań dla młodzieży z domów dziecka i z biednych rodzin; 
5) organizowanie szkoleń, konferencji i kongresów; 
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6) pozyskiwanie patronów medialnych dla inicjatyw związanych z polityką społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, jak również inicjatyw społecznych oraz akcji związanych 
z wolontariatem; 
7) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających 
samodzielność obywateli i przedsiębiorczości; 
8) prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej, naukowej i badawczej; 
9) prowadzenie współpracy ze środowiskami edukacji, nauki, kultury, sportu, osobami 
prawnymi i fizycznymi, a także instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za 
granicą;  
10) prowadzenie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi 
instytucjami edukacyjnymi i naukowymi; 
1a. Wskazana wyżej działalność szkoleniowa, edukacyjna i wydawnicza o których mowa w 
ppkt 1)-5) oraz ppkt 8) powyżej ma charakter niedochodowy. 
2. Fundacja może również prowadzić wspólne przedsięwzięcia z innymi osobami prawnymi i 
fizycznymi w kraju i za granicą.  
3. Fundacja może także uczestniczyć w innych podmiotach działających dla realizacji jej 
celów statutowych. 
 

§ 9. 
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z obowiązująca 
klasyfikacją PKD jest:  

1) wydawanie książek – PKD 58.11.Z; 
2) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z; 
3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z; 
4) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z; 
5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 
59.11.Z;  
6) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 
telewizyjnymi – PKD 59.12.Z; 
7) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 
PKD 59.13.Z; 
8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z; 
9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 
PKD 70.22.Z; 
10) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B; 
11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych – PKD 72.19.Z; 
12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 
PKD 72.20.Z; 
13) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z; 
14) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 
15) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z;  
16) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z; 
17) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 
PKD 78.10.Z; 
18) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.30.Z; 
19) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 
85.51.Z; 
20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B; 
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21) działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z; 
22) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z; 
23) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z; 
24) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana – 
PKD 94.99.Z. 
2. Każdorazowe podjęcie działalności gospodarczej wymaga zgody Zarządu.  
3. Działalność gospodarczą Fundacja może prowadzić przez:  
1) Zarząd Fundacji lub wyodrębnione jednostki organizacyjne: zakłady, wydawnictwa, 
przedstawicielstwa, biura, agencje, i inne placówki; 
2) udział w spółkach, spółdzielniach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za 
granicą.  
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych 
Fundacji. 

Rozdział 3 
Majątek Fundacji 

 
§ 10. 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000 złotych (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) coraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 
Fundację w trakcie jej działalności.  
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000,00 
złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 

§ 11. 
1. Dochodami Fundacji są:  
1) darowizny, spadki i zapisy; 
2) dotacje i subwencje ze strony instytucji państwowych oraz osób prawnych; 
3) granty; 
4) dochody ze zbiórek w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych; 
5) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; 
6) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych; 
7) odsetki bankowe oraz inne dochody z operacji finansowych; 
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na 
działalność statutową.  
 

§ 12. 
Gospodarka finansowa prowadzona jest według przepisów finansowych i administracyjnych 
dla danego typu działalności oraz zasad ustalonych w regulaminie, w którym w szczególności 
będą określone zasady podziału dochodu z działalności gospodarczej na fundusze, rodzaje 
funduszy i zasady ich tworzenia oraz wykorzystywania. 
 

§ 13. 
1. Fundacja może tworzyć oddziały Fundacji.  
2. Oddziały są wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi 
Fundacji.  
3. Zarząd Fundacji powołuje dyrektora Oddziału i sprawuje nadzór nad działalnością 
Oddziału.  
4. Zakres działania Oddziału oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektora Oddziału 
określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd Fundacji.  
5. Na utworzenie Oddziału Fundacji wymagana jest pisemna zgoda Rady Fundacji, która 
określa zasady funkcjonowania Oddziału i jego organów.  



5 
 

6. Oddziały Fundacji mogą zakładać własne rachunki.  
7. Oddziały mogą prowadzić wszystkie formy działalności przewidziane dla Fundacji. 
 

Rozdział 4 
Organy Fundacji 

 
§ 14. 

Organami Fundacji są: 
1. Zarząd Fundacji; 
2. Rada Fundacji. 

 
 § 15. 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej trzech do pięciu członków w tym 
Przewodniczącego i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator, chyba że pełni funkcję w zarządzie Fundacji.  
4. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada Fundacji podejmuje decyzje 
w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
liczby jej członków; w przypadku równej liczby głosów – decyduje głos Przewodniczącego 
Rady Fundacji.  
5. Członków pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator. Kolejnych członków Rady 
Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady 
Fundacji, powołuje Rada Fundacji w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Fundacji.  
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to 
pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej 
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten 
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji. 
7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa 
lub śmierci członka Rady Fundacji. 
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie 
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby 
w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania 
stosunku pracy. 
10. Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:  
1) uchwalenie programu działania Fundacji oraz wytyczanie głównych kierunków 
działalności Fundacji;  
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego Zarządu Fundacji z 
działalności Fundacji, w tym bilansu rocznego oraz rachunku zysków i strat;  
3) uzupełnianie składu oraz odwoływanie członka Rady Fundacji;  
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji i pozostałych członków Zarządu 
Fundacji; 
5) ocena pracy oraz udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu Fundacji;  
6) uchwalanie zmian Statutu Fundacji po uzyskaniu uprzedniej zgody Zarządu Fundacji;  
7) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji;  
8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Fundację innych organizacji oraz w 
sprawie przystąpienia Fundacji do innych organizacji; 
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9) podjęcie na wniosek Zarządu Fundacji uchwały w sprawie likwidacji Fundacji lub 
połączenia Fundacji z inną fundacją; 
10) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji; 
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia majątku Fundacji pozostałego po jej 
likwidacji. 
11. Członek Rady Fundacji bierze udział w obradach osobiście lub przez wyznaczonego przez 
siebie pełnomocnika.  
12. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.  
13. Kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 
Rady Fundacji wymaga podjęcie uchwał w sprawach:  
1) wyboru i odwołania członka Rady Fundacji;  
2) wyboru i odwołania członka Zarządu Fundacji; 
3) zmiany statutu Fundacji; 
4) likwidacji Fundacji. 
14. Bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady 
Fundacji wymaga podjęcie uchwały w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją. 
15. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. 
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz 
oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. 
16. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może zawiesić członka Rady Fundacji w 
jego czynnościach na jego pisemny wniosek lub w przypadku okresowej niezdolności do 
wykonywania czynności statutowych na okres tej niezdolności.  
17. Ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać na swoje miejsce osobę, która w 
pierwszej kolejności brana jest pod uwagę przez Radę Fundacji przy powoływaniu nowego 
członka.  
18. Członkowie Rady Fundacji:  
1) nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji, 
2) pełnią swoje funkcje odpłatnie i mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady 
Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji, 
3) wskazują rokrocznie wysokość wynagrodzenia dla swoich członków.  
 

§ 16. 
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z inicjatywy własnej 
albo na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora. 
3. Posiedzenia Rady Fundacji otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub 
wskazany przez niego członek Rady Fundacji.  
4. W obradach Rady Fundacji z głosem doradczym uczestniczą członkowie Zarządu 
Fundacji, chyba że Rada Fundacji postanowi inaczej. 
 

§ 17. 
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 
działalności Fundacji; 
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 
 

§ 18. 
 
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji. 
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2. Zarząd Fundacji składa się co najmniej z 1 osoby, nie więcej jednak niż trzech osób, 
powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, przy czym funkcję członka Zarządu 
Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
3. W przypadku jednoosobowego Zarządu Fundacji – wszelkie czynności Zarządu Fundacji 
wykonuje samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji. W przypadku wieloosobowego Zarządu 
Fundacji wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Fundacji i jednego Członka Zarządu 
Fundacji. 
4. Pierwszych członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Kolejni członkowie Zarządu 
Fundacji, w tym Prezes Zarządu Fundacji, są wybierani przez Radę Fundacji. 
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, odwołania 
lub śmierci członka Zarządu Fundacji. 
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 
Fundacji przed upływem kadencji w szczególności w przypadku:  
1) złożenia pisemnej rezygnacji;  
2) przyczyn losowych powodujących trwałą niezdolność do pracy w Zarządzie Fundacji;  
3) niepełnienie funkcji członka Zarządu Fundacji dłużej niż 3 miesiące lub pełnienie tej 
funkcji w sposób nienależyty;  
4) rażącego naruszenia postanowień Statutu.  
7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji w 
Fundacji wynagrodzenie. 
8. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi 
umowami cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz Fundacji. 
9. Umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne z członkami Zarządu zawiera 
Przewodniczący Rady Fundacji. 
10. Umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne z pozostałymi osobami podpisuje Prezes 
Zarządu. 
 

§ 19. 
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych; 
2) realizacja celów statutowych; 
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
4) wykonywanie uchwał Rady Fundacji; 
5) składanie Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Fundacji; 
6) uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji; 
7) występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji; 
8) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia oraz wysokości środków na 
wynagrodzenia pracowników Fundacji; 
9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 
10) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o dokonanie zmiany Statutu, jak również 
udzielanie zgody na zmianę Statutu; 
11) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie połączenia Fundacji z inną 
fundacją lub w sprawie likwidacji Fundacji; 
12) uchwalanie instrukcji i polityki finansowo-księgowej, zasad działalności gospodarczej 
Fundacji i jej wyodrębnionych oddziałów; 
13) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych;  
14) przedkładanie Ministrowi i Radzie Fundacji sprawozdań z działalności Fundacji; 
15) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Fundacji analiz prawidłowości wykorzystania 
środków finansowych i innych zasobów majątkowych Fundacji; 
16) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu; 
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17) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady 
Fundacji. 
2. W przypadku zarządu wieloosobowego - Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w 
drodze uzgodnienia stanowisk, a w przypadku gdy osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe 
- w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności wszystkich 
członków Zarządu Fundacji; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu 
Fundacji. W przypadku Zarządu Fundacji jednoosobowego – decyzje podejmuje samodzielnie 
Prezesa Zarządu Fundacji.  
3. W przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu Fundacji informuje o terminie 
posiedzenia Zarządu Fundacji wszystkich pozostałych członków Zarządu Fundacji. 
4. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą 
spraw należących do zadań Fundacji. 
5. Zarząd Fundacji co roku, nie później niż do dnia 30 września, przedkłada Radzie Fundacji 
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.  
 

Rozdział 5 
Sposób Reprezentacji 

 
§ 20. 

1. Do zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych oraz do składania oświadczeń woli w 
imieniu Fundacji i jej reprezentacji – w przypadku: 
1. jednoosobowego Zarządu Fundacji – uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu 
Fundacji; 
2. wieloosobowego Zarządu Fundacji – uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 
Fundacji działających łącznie, w tym Prezes Zarządu Fundacji, przy czym w sprawach 
dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem 
zobowiązań majątkowych do wysokości 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) – 
uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji. 
2. Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Fundacji uprawniony jest każdy z 
członków Zarządu Fundacji. 
 

Rozdział 6 
Połączenie z inną fundacją 

 
§ 21. 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 
2. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec 
istotnej zmianie cel Fundacji. 
 

Rozdział 7 
Likwidacja Fundacji. 

 
§ 22. 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku 
Fundacji lub na podstawie uchwały Fundatora lub jego następców prawnych po jego śmierci. 
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, ustanawia się̨ likwidatora lub likwidatorów oraz ustala 
szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.  
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3.  Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi 
albo jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach. 

Rozdział 8 
Zmiana Statutu 

 
§ 23. 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą za zgodą Fundatora. 
2. Zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć w szczególności celów, dla realizacji których 
Fundacja została ustanowiona. 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 24. 

 
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd. 
 


