STATUT
Fundacji INSPIRATOR

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „INSPIRATOR" zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym w kancelarii notarialnej Paweł Żmuda – Trzebiatowski w dniu 15.05.2015,
za numerem Repetytorium 1731/2015 przez Fundatorów: Agnieszka Zdunek, Marta
Sosińska- Piotr, Milena Piasecka.
§2
1. Siedzibą Fundacji są Czapury, gmina Mosina, woj. wielkopolskie.
2. Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
4. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.
§3
1. Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i postanowienia niniejszego
statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
edukacji.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy, dla celów współpracy z zagranicą,
w wybranych językach obcych.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5
Celem działania Fundacji jest:
a) promowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości zwłaszcza na etapie
organizowania i rozwoju, a także do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej
związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy
b) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności wraz
z pozyskaniem wsparcia - finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji
c) przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną;
wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, wspieranie polityki
innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości
d) umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych, upowszechnianie

partycypacji społecznej i obywatelskiej zarówno na poziomie społeczności lokalnych,
regionalnych, jak i całego kraju
e) inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współdziałania międzysektorowego,
a w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami
prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę
zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, kultury,
zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i ludzkiego, spójności społecznej,
rozwoju regionalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz integracji społecznej
f) wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz
sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup
społecznie zagrożonych lub wykluczonych
g) diagnoza, promocja i wsparcie rozwoju talentów, pasji oraz predyspozycji zawodowych,
w tym także pomoc materialna i niematerialna osobom szczególnie utalentowanym
h) tworzenie warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie edukacji,
kultury i sztuki
i) wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo – osobistego
j) promocja, wspieranie i upowszechnianie zdrowego trybu życia ze szczególnym
naciskiem na profilaktykę oraz naprawa i wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego
k) promocja zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
l) promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i osoby
dorosłe, w szczególności poprzez przeciwdziałanie destrukcyjnym formom spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież
m) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności aktywizacja
zawodowa i działania integracyjne poszerzające kontakty osób niepełnosprawnych
i zdrowych
n) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
o) wyrównywanie szans zawodowych i społecznych osobom o gorszym statusie
finansowym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym promocja
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych
utratą pracy
p) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn, integracji kobiet w środowisku lokalnym oraz wsparcie matek i ojców
w pełnieniu funkcji rodzicielskich
q) promocja i organizacja wolontariatu
r) rozwijanie kontaktów i współpracy i wymiany doświadczeń między grupami społecznymi
w ramach integracji europejskiej i pozaeuropejskiej
§6
Cele Fundacji będą realizowane poprzez:
a) organizowanie festiwali, występów, wystaw, wernisaży, konkursów oraz wszelkich
wydarzeń związanych z prezentacją form działalności zawodowej lub prywatnej
związanej z celami fundacji
b) organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań oraz programów
edukacyjnych związanych z celami statutowymi Fundacji,
c) przeprowadzanie diagnoz psychologiczno – pedagogicznych oraz innych diagnoz
predyspozycji, kompetencji oraz umiejętności zawodowych i osobistych
d) wsparcie dla instytucji, organizacji oraz innych osób prawnych, a także osób fizycznych w
zakresie związanym z promocją, diagnozą oraz rozwojem pasji, talentów oraz
predyspozycji osobistych i zawodowych,
e) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których
doświadczenie lub współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji,
f) realizacja badań społecznych, przygotowywanie publikacji oraz raportów z badań,
g) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

h) świadczenie pośredniej i bezpośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, merytorycznej,
organizacyjnej, naukowej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i zdrowotnej
i) organizowanie grup dyskusyjnych oraz grup wsparcia, a także innych form spotkań
społecznych i indywidualnych w zakresie celów statutowych Fundacji
j) organizowanie oraz ułatwianie dostępu do terapii dzieci i młodzieży i dorosłych
k) organizowanie i udział w imprezach związanych z celami statutowymi fundacji
l) organizowanie kursów szkoleniowych dla wolontariuszy oraz wyróżnianie ich za
działalność na rzecz realizacji zadań statutowych Fundacji
§7
W celu realizacji zadań statutowych Fundacja będzie współpracować z organami
administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, z placówkami kulturalno –
oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami, innymi fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
a także innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które wykażą chęć działania
i wsparcia celów Fundacji.
§8
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań
publicznych:
a) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
c) działalność charytatywna,
d) rozwój świadomości kulturowej,
e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
g) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
h) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
i) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
j) działalność na rzecz rodziny,
k) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
l) promocja i organizacja wolontariatu
§9
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
209, poz. 1244)
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§10
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
22.11.Z Wydawanie książek
22.12.Z Wydawanie gazet
22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
63.12.Z Działalność portali internetowych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i



















humanistycznych
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
85.5 Pozaszkolne formy edukacji
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
92.13.Z Projekcja filmów
92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset
złotych 00/100) wniesione przez Fundatora jako fundusz założycielski oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania,
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1 000 zł
słownie: (jeden tysiąc złotych).
§12
1. Majątek i dochody Fundacji służą wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) dalszych świadczeń pieniężnych świadczonych przez Fundatora,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych,
d) środków krajowych, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych, w tym dotacji z instytucji
publicznych,
e) zbiórek publicznych i imprez publicznych,
f) dochodów z majątku fundacji,
g) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
h) nawiązek i innych wpłat sądowych,
i) odsetek i lokat bankowych,

j) dochodów z działalności gospodarczej.
§14
1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa zarząd Fundacji.
3. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów
przewyższających wartość mienia przyjmowanego.
§15
Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,
z którymi fundatorzy, członkowie organów Fundacji jej pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przekazywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów 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. Wykorzystywanie majątku na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Fundacji.
4. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§16
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej „Radą Fundacji”, jako organ nadzoru;
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” jako organ zarządzający.
RADA FUNDACJI
§17
1. Rada Fundacji jest organem posiadającym uprawnienia opiniodawcze oraz kontrolne,
odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
W przypadku powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania z Fundacją stosunku
pracy, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku
pracy lub pełnienia funkcji w Zarządzie.
3. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
§18
1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję.

2. Pierwszy skład Rady powołuje Fundator.
3. Członków Rady Fundacji na kolejne kadencje powołuje Rada uchwałą powziętą na
posiedzeniu, bezwzględną większością, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Rady. Rada powołuje nowego członka, po przedstawieniu wniosku w tej
sprawie przez co najmniej dwóch członków Rady.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
w przypadku ustąpienia Przewodniczącego Rady do Fundatora,
b) odwołania ze składu Rady Fundacji przez Fundatora,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) śmierci członka.
§19
Do kompetencji Rady należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
3. uchwalanie rocznych finansowych i merytorycznych planów działania Fundacji
opracowanych przez Zarząd Fundacji,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności
Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji,
5. nadzorowanie pracy Zarządu,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem §18 pkt 2,
7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem §23 pkt 3,
8. występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej działalności Fundacji,
9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora,
11. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali honorowych, certyfikatów, nagród oraz
wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji
oraz nadanie honorowego tytułu dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji,
12. zatwierdzenie decyzji Zarządu Fundacji w sprawie połączenia się i zasad połączenia się
z inną Fundacją,
13. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Fundacji oraz sposobu przeznaczenia
pozostałego po niej majątku
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§20
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady,
który kieruje jej pracami.
Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z inicjatywy własnej lub na pisemny
wniosek co najmniej dwóch członków Rady, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym posiedzeniem wszystkim członkom Rady.
Posiedzenie Rady może zostać również zwołane na wniosek Zarządu przedstawiony
w formie pisemnej lub elektronicznej z zachowaniem czasu i formy określonej wyżej.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji.
W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej Rada podejmuje decyzje w formie uchwały Rady zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.

§21
1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu.
2. Przewodniczący Rady Fundacji, w imieniu Fundacji, nawiązuje stosunek pracy, zatrudnia

na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów o współpracy Prezesa Zarządu Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§22
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej bieżącą działalnością
i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być członkami Rady ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§23
Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Prezesa Zarządu, w przypadku
ustąpienia Prezesa do Przewodniczącego Rady,
odwołania ze składu Zarządu Fundacji przez Radę Fundacji lub Fundatora,
skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
śmierci członka.

§24
1. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszelkie sprawy z zastrzeżeniem statutu
a w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
c) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
f) realizacja celów statutowych Fundacji,
g) opracowywanie finansowych
i merytorycznych
planów działania
Fundacji
przedstawianych corocznie Radzie Fundacji do uchwalenia,
h) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności
Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
i) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz rocznych sprawozdań
finansowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich właściwym ministrom oraz
podawanie sprawozdań do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami prawa,
j) podejmowanie decyzji dotyczącej zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną organizacją
oraz jej likwidacji z zastrzeżeniem § 29 pkt 4 oraz § 30 pkt 3 niniejszego Statutu,
k) zatrudnianie pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i Kodeksem Cywilnym oraz
ustalanie zasad ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 21 pkt 3,
l) zawieranie umów o wolontariat oraz współpracę z wolontariuszami,
m) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji,
n) tworzenie oddziałów Fundacji i innych jej organizacyjnych jednostek, po zasięgnięciu
opinii Rady Fundacji,
o) wnioskowanie do Rady Fundacji o ustanawianie i przyznawanie odznak, medali
honorowych, certyfikatów, nagród oraz wyróżnień osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji oraz nadanie honorowego tytułu dla
osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji,
p) ustanawianie wewnętrznej organizacji Fundacji,
q) podejmowanie decyzji i prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do

kompetencji innych organów Fundacji
§25
1. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Zarządzie.
Jednakże mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę w realizacji konkretnego
programu/projektu/działania Fundacji. Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego
wypłaty określa Zarząd Fundacji w formie uchwały.
2. Prezes Zarządu wykonuje wobec członków Zarządu i pracowników Fundacji zadania
pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy i Kodeksu Cywilnego. Prezes
Zarządu jest kierownikiem organizacji pożytku w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Na pierwszym posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 23 pkt 3 Zarząd wybiera ze swojego grona
Prezesa, który kieruje pracami Zarządu oraz Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z inicjatywy własnej lub na pisemny
wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym posiedzeniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu może zostać również zwołane na wniosek Rady Fundacji
przedstawiony w formie pisemnej lub elektronicznej z zachowaniem czasu i formy
określonej wyżej.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.
8. Jeżeli statut nie stanowi inaczej Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie
uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
9. Projekty uchwał wraz z niezbędnymi dokumentami powinny być dostarczone Członkom
Zarządu, co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia Zarządu, na którym mają być
podjęte. W wyjątkowych sytuacjach, za uprzednim powiadomieniem przez Prezesa
Zarządu, projekty uchwał i niezbędne dokumenty mogą być dostarczone Członkom
Zarządu na jeden dzień przed terminem posiedzenia Zarządu.
10.
Zarówno zwołanie posiedzenia Zarządu z określonym porządkiem obrad,
jak i wszelkie materiały i dokumenty na posiedzenie Zarządu, mogą być przekazywane
Członkom Zarządu w formie papierowej lub elektronicznej.
11.
Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół.
§27
1. Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy
członek Zarządu do kwoty nieprzekraczającej 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł). Powyżej tej
kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności
sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem jej działalności.
3. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Fundacji wyłącznie
na podstawie pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały bezwzględną

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Jednakowoż Fundacja w toku swej
działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące
w sprzeczności z dotychczasowymi.
§ 29
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwym organem jest Zarząd Fundacji,
przy czym decyzje Zarządu zapadają w drodze uchwały bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Do skutecznego wejścia w życie uchwały Zarządu w sprawie połączenia z inną fundacją
wymagane jest zatwierdzenie przez Radę Fundacji.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 30
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Zarząd Fundacji może wnioskować do Rady Fundacji w celu likwidacji Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
edukacji.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji powinny zostać
przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.

