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STATUT FUNDACJI „TECHNOTALENTY” 

 TEKST JEDNOLITY 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1  

Fundacja pod nazwą „TECHNOTALENTY” , zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, 

ustanowiona przez:  

1) Adama Mirosława WALICKIEGO, 

2) Bogusława Kajetana ŁĄCKIEGO,  

3) Wiktora Marka SIERGIEJA, 

4) Jolantę KOSZELEW, 

5) Wojciecha WRÓBLEWSKIEGO, 

6) Krzysztof ŻELAZOWSKIEGO działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: "CFT 

Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 2014 r. sporządzonym przed notariuszem Ewą 

Mojsa w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ulicy Legionowej Nr 10 (lokal Nr 

201). Nr kol. 20 (Repertorium A numer 101/2014) działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. nr 46 z 1991 r. poz. 

203, wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz 

niniejszego statutu.  
§ 2  

Fundacja posiada osobowość prawną.  

§ 3  

Siedzibą Fundacji jest Białystok.  

§ 4  

1.   Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

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

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.  

 

§ 5  

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. Ministrem właściwym ze względu na cele 

Fundacji jest Minister właściwy ds. Gospodarki.  

 

§ 6  
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1. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, biura i inne placówki 

realizujące jej cele statutowe. Jednostki organizacyjne Fundacji działają w ramach jej 

osobowości prawnej.  

2. Fundacja może przystępować do spółek.  

3. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją lub założyć nową fundację.  

§ 7  

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla umożliwienia realizacji swoich 

celów statutowych, przy czym dla osiągnięcia celów Fundacji  w rozmiarach 

służących realizacji tych celów - Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą 

samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

2. Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą następującego rodzaju: 

 
1) 58.11.Z Wydawanie książek 

2) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 

3) 58.13.Z Wydawanie gazet 

4) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

5) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

6) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

7) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

8) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 

9) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi 

10) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 

programów telewizyjnych 

11) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 

12) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

13) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

14) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

15) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
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16) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych 

17) 63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 

(hosting) i podobna działalność 

18) 63.12.Z Działalność portali internetowych 

19) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

20) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

21) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

22) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania 

23) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne 

24) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 

25) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

26) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

radio i telewizji 

27) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych 

28) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

29) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 

pozostałych mediach 

30) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 

31) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

32) 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 

33) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i 

pozyskiwaniem pracowników 

34) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 

35) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

36) 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
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37) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

 

§ 8  

Wszelkie dochody fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych. 

 

§ 9 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.  

 

II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 10  

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości oraz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej, wspieranie rozwoju wspólnot  i społeczności lokalnych oraz działalność w 

zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: 

 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz podnoszenie konkurencyjności 

przedsiębiorstw działających na terenie Polski północno-wschodniej; 

2. Promowanie idei związanych z rozwojem innowacyjnych gałęzi gospodarki i 

projektów z nimi związanych poprzez realizację działań informacyjnych i 

edukacyjnych w społecznościach lokalnych, samorządach, szkołach, uczelniach i 

przedsiębiorstwach; 

3. Promowanie i wdrażanie systemów wsparcia utalentowanych w obszarze nauk 

ścisłych, technicznych i ekonomicznych uczniów, studentów, absolwentów i 

pracowników przez firmy prowadzące działalność na terenie Polski północno-

wschodniej; 

4. Tworzenie systemu identyfikacji i rozwoju utalentowanych w obszarze nauk 

ścisłych, technicznych i ekonomicznych uczniów, studentów, absolwentów szkół i 

uczelni oraz pracowników firm, których osiągnięcia będą wpływać na 

konkurencyjność gospodarki Polski północno-wschodniej; 

5. Wspieranie finansowe i materialne realizacji projektów realizowanych przez 

utalentowanych w obszarze nauk ścisłych,  technicznych i ekonomicznych uczniów, 

studentów i absolwentów na rzecz  firm działających na terenie Polski północno-

wschodniej;  
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6. Tworzenie i doskonalenie systemu zachęt do studiowania i rozwoju utalentowanych 

w obszarze nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych uczniów, studentów i 

absolwentów, którzy zdecydują się na kształcenie, zatrudnienie lub 

samozatrudnienie na terenie Polski północno-wschodniej; 

7. Wspieranie finansowe i materialne przedsięwzięć ukierunkowanych na 

powstawanie innowacyjnych firm technologicznych prowadzących działalność na 

terenie Polski północno-wschodniej; 

8. Wzrost konkurencyjności firm produkcyjnych, zwłaszcza na rynku globalnym 

poprzez wspieranie kompetencji przedsiębiorców w zakresie zarządzania talentami  

z zakresu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych; 

9. Rozwijanie i promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach 

prowadzących działalność na terenie Polski północno-wschodniej; 

10. Wzmocnienie kapitału intelektualnego Białegostoku i Polski północno-wschodniej 

poprzez realizację projektów wzmacniających współpracę przedsiębiorstw z 

jednostkami oświatowymi  i uczelniami; 

11. Rozwój kompetencji nauczycieli, przedsiębiorców i wykładowców w zakresie pracy z 

utalentowanymi uczniami i studentami w obszarze nauk ścisłych, technicznych i 

ekonomicznych; 

12. Rozwój zainteresowań uczniów i studentów nowoczesnymi technologiami, naukami 

ścisłymi, technicznymi i ekonomicznymi; 

13. Promowanie osiągnięć firm z Polski północno-wschodniej w kraju i zagranicą; 

14. Wspieranie wydarzeń i projektów rozwijających przedsiębiorczość, w tym 

przedsiębiorczość akademicką;  

15. Podnoszenie kompetencji utalentowanych uczniów, studentów i absolwentów w 

obszarze nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w zakresie pracy nad 

projektami realizowanymi w interdyscyplinarnych zespołach, ukierunkowanych na 

realizację projektów technologicznych, wzorniczych, organizacyjnych i związanych z 

komunikacją biznesową. 

§ 11  

Fundacja realizuje swoje statutowe cele poprzez:  

1. Wspieranie, organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, badań naukowych 

i innych działań na rzecz rozwoju utalentowanych uczniów, studentów i 
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pracowników firm oraz działań na rzecz implementacji innowacyjnych technologii w 

przedsiębiorstwach Polski północno-wschodniej.  

2. Prowadzenie konkursów, olimpiad oraz innych form aktywizowania i diagnozowania 

potencjału utalentowanych uczniów, studentów, pracowników nauki i firm 

działających na terenie Polski północno-wschodniej. 

3. Prowadzenie funduszu stypendialnego i stażowego adresowanego do uczniów, 

studentów i osób zamierzających prowadzić innowacyjne przedsięwzięcia 

techniczne i organizacyjne.  

4. Wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć gospodarczych 

kierunkowanych na opracowanie nowych rozwiązań technicznych , wzorniczych czy 

organizacyjnych zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstw działających na 

terenie Polski północno-wschodniej. 

5. Organizowanie targów i wystaw gospodarczych promujących innowacyjne 

rozwiązania techniczne  i wzornicze oraz przedsiębiorstwa działające na terenie 

Polski północno-wschodniej. 

6. Prowadzenie centrum edukacyjnego dla wybitnie utalentowanych uczniów i 

studentów oraz pracowników firm działających na terenie Polski północno-

wschodniej. 

7. Prowadzenie ośrodka badawczego diagnozującego procesy implementacji 

nowoczesnych  technologii oraz monitorującego realizację programów wsparcia 

osób utalentowanych technicznie.  

8. Wydawanie i dystrybucja publikacji, wydawnictw  edukacyjnych i naukowych.  

9. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących 

realizacji celów Fundacji. 

10. Realizację współpracy, w tym międzynarodowej z instytucjami krajowymi i 

międzynarodowymi organizacjami, szkołami, uczelniami oraz z przedsiębiorstwami, 

które  działają w statutowych  obszarach działania Fundacji. 

11. Organizowanie konferencji i seminariów promujących działania na rzecz rozwoju 

osób utalentowanych technicznie i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.  

12. Prowadzenie portali internetowych promujących działania realizowane przez 

Fundację.  

13. Finansowanie projektów wynalazczych zgłaszanych przez firmy oraz przez 

zdolnych studentów,  absolwentów i pracowników. 
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14. Prowadzenie banku danych o dobrych praktykach w sferze rozwoju zawodowego 

osób utalentowanych w przedsiębiorstwach.  

15. Prowadzenie rankingów firm i instytucji oraz nagradzanie osób szczególnie 

utalentowanych i wyróżniających się przedsiębiorstw i samorządów, które 

wspierają innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze.  

16. Prowadzenie współpracy z uczelniami, organizacjami biznesowymi, klastrami i 

parkami naukowo -technologicznymi oraz parkami przemysłowymi w sferze 

wspierania osób utalentowanych i rozwijania innowacyjnych przedsięwzięć 

gospodarczych. 

§ 12 

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. 

Zakres odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji określa 

Rada Fundacji w formie uchwały. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 

fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.  

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

innych przepisach. 

III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 13  

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 6.000 zł (słownie: sześciu 

tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy 

złotych) na prowadzenie działalności statutowej oraz 1.000 zł (słownie: tysiąc 

złotych) na działalność gospodarczą. 

3. Ponadto majątek Fundacji stanowią w szczególności środki finansowe, fundusze, 

nieruchomości i ruchomości oraz inne prawa nabyte w czasie działania Fundacji.  

 

§ 14  

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

 

§ 15  

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z następujących źródeł:  

1) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 
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2) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek 

organizacyjnych z kraju i z zagranicy;  

3) subwencji osób prawnych oraz dotacji;  

4) wpływów ze zbiórek, imprez publicznych i działalności promocyjnej 

organizowanych przez Fundację;  

5) oprocentowania rachunków bankowych i lokat;  

6) dochodów z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych;  

7) dochodów z odpłatnej działalności statutowej Fundacji;  

8) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.  

 

§ 16  

Zakres i rodzaj działalności gospodarczej Fundacji określa Zarząd Fundacji.  

 

§ 17  

 

Fundacja nie może:  

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji 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. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

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

szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach;  

3. wykorzystywać majątku fundacji na rzecz członków, członków organów 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;  
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4. kupować towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

fundacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach 

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

 

§ 18  

1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Sponsorów, do której wpisuje sponsorów, 

którzy w szczególny sposób wspierali działalność fundacji. Decyzję o wpisie do 

Księgi Honorowych Sponsorów podejmuje Rada Fundacji.  

2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą 

przyznawane osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nie 

posiadającym osobowości prawnej – zasłużonym dla celów obranych przez Fundację 

i dla samej Fundacji.  

 

IV. Organy Fundacji i sposób zorganizowania 

§ 19 

Organami Fundacji są:  

1) Zgromadzenie Fundatorów,  

2) Rada Fundacji,  

3) Zarząd Fundacji.  

Zgromadzenie Fundatorów 

§ 20  

Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy fundatorzy Fundacji oraz inne osoby 

fizyczne lub prawne powołane zgodnie z § 30 Statutu.  

 

§ 21 

Zgromadzenie Fundatorów:  

1) uchwala zmiany celów i zmiany statutu Fundacji;  

2) powołuje i odwołuje Radę Fundacji;  

3) zatwierdza regulamin działalności Rady Fundacji;  

4) powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji;  

5) powołuje Prezesa Zarządu Fundacji spośród jego członków;  

6) przyjmuje rezygnacje członków Zarządu;  
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7) decyduje o przystąpienie Fundacji do spółek, połączeniu z inną fundacją lub 

powołaniu nowej fundacji;  

8) decyduje o tworzeniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych w ramach Fundacji;  

9) decyduje o likwidacji Fundacji;  

10) podejmuje uchwały w sprawie powołania nowych członków Zgromadzenia 

Fundatorów;  

11) corocznie określa wysokość do jakiej Fundacja nabywa lub zbywa nieruchomości 

oraz zaciąga zobowiązania; 

12) zatwierdza zasady wynagradzania członków Zarządu;  

13) zajmuje stanowisko i wyraża opinię w sprawach przedłożonych przez Radę 

Fundacji, Zarząd Fundacji lub z własnej inicjatywy;  

14) przyjmuje roczne sprawozdania Rady Fundacji;  

15) zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe 

Zarządu Fundacji i udziela absolutorium Zarządowi Fundacji.  

 

§ 22 

Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w 

pracach tego organu, mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych wydatków 

związanych z jego działalnością.  

 

§ 23  

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być 

udzielone na piśmie.  

 

§ 24  

Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz w roku.  

 

§ 25 

Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia 

Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek ponad 50% członków Zgromadzenia 

Fundatorów, zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.  
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§ 26  

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Zgromadzenia Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy 

czym dla skuteczności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego 

członków. 

3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawie zmiany celów 

działania i statutu Fundacji, połączenia lub likwidacji Fundacji, przystąpienia do 

spółek, powołania nowych członków Zgromadzenia Fundatorów. 

 

§ 27 

Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne 

(w tym przedstawicieli osób prawnych) lub osoby prawne, nie będące fundatorami, 

które:  

1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego Fundacji;  

2) zadeklarują zamiar i gotowość dalszego materialnego wspierania Fundacji;  

3) w inny znaczący sposób wspomagają działalność Fundacji.  

 

§ 28  

Prawo udziału w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w razie śmierci, zrzeczenia się, 

dożywotniej utraty zdolności do czynności prawnych, prawomocnego skazania na karę 

pozbawienia wolności.  

 

Rada Fundacji 

§ 29  

Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym działalność Fundacji.  

 

§ 30 

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 15 członków powołanych za ich zgodą przez 

Zgromadzenie Fundatorów na okres trzech lat.  

2. 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 
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podległości służbowej,  

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 31 

Członek Zgromadzenia Fundatorów może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji.  

 

§ 32  

Zgromadzenie Fundatorów powołuje i odwołuje, z grona członków Rady Fundacji, 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.  

 

§ 33 

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego 

organu, mogą jednak otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z jego 

działalnością.  

§ 34 

Rada Fundacji lub każdy z jej członków może być odwołany w każdym czasie przez 

Zgromadzenie Fundatorów, jeżeli stwierdzi ono, że działanie Rady lub jej członka jest 

sprzeczne z celami lub statutem Fundacji.  

 

§ 35  

Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady.  

 

§ 36 

Rada Fundacji działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego 

przez Zgromadzenie Fundatorów.  

§ 37 

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:  

a. opiniowanie projektów zmian celów i statutu Fundacji;  
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b. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz planów finansowych 

Fundacji  

2) przedkładanych przez Zarząd;  

3) kontrola osiągania celów statutowych Fundacji;  

4) inicjowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji;  

5) opiniowanie wniosków o przystąpienie do spółek, o połączenie lub likwidację 

Fundacji;  

6) kontrola stanu majątkowego Fundacji;  

7) nadzór nad bieżącą działalnością Zarządu Fundacji;  

8) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu;  

9) proponowanie zasad wynagradzania członków Zarządu;  

10) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;  

11) decydowanie o wpisie do Księgi Honorowych Sponsorów;  

12) ustalanie i nadawanie medali honorowych i innych wyróżnień;  

13) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez 

Zgromadzenie Fundatorów, Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, Zarząd 

Fundacji lub z własnej inicjatywy;  

14) zatwierdzanie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Fundację;  

15) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań Zarządu Fundacji z jej działalności;  

16) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych 

Zarządu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji;  

17) przygotowywanie i przedstawianie Zgromadzeniu Fundatorów corocznych 

sprawozdań ze swojej działalności.  

 

§ 38 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz 

w roku.  

§ 39  

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na 

wniosek Zgromadzenia Fundatorów, na wniosek Zarządu, na lub na wniosek ponad 

50% członków Rady.  
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2. W przypadku, gdy Przewodniczący, z przyczyn uzasadnionych, nie może kierować 

pracami Rady, posiedzenie Rady może zwołać Wiceprzewodniczący.  

3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Przewodniczący 

Zgromadzenia Fundatorów, podając w zawiadomieniu uzasadnienie zwołania 

takiego posiedzenia.  

§ 40 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla 

skuteczności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w 

tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.  

3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

 

§ 41 

Rada Fundacji ma prawo zażądania od Zarządu Fundacji złożenia jej wyjaśnień i 

udzielania informacji dotyczących działalności Fundacji oraz udostępniania wszelkich 

dokumentów.  

Zarząd 

§ 42  

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

 

§ 43  

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez 

Zgromadzenie Fundatorów na okres trzech lat.  

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu trzyletniej kadencji, odwołania przez 

Zgromadzenie Fundatorów, w razie śmierci członka Zarządu lub utraty przez niego 

zdolności do czynności prawnych.  

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z powodu rezygnacji członka Zarządu z chwilą jej 

przyjęcia przez Zgromadzenie Fundatorów.  

4. W przypadku rezygnacji jednego z członków zarządu, zarząd powołuje następnego 

metodą kooptacji lub pozostawia zmniejszony skład. 

5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 
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§ 44 

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.  

2. Prezes, spośród członków Zarządu, wyznacza Wiceprezesów i przydziela im zakres 

zadań.  

§ 45  

Zarząd Fundacji działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu 

zatwierdzonego przez Radę Fundacji.  

 

§ 46 

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

1) bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami, statutem i 

obowiązującymi przepisami prawa;  

2) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz planów 

finansowych Fundacji;  

3) zarządzanie majątkiem Fundacji;  

4) ustalanie zakresu i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Fundację;  

5) kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji;  

6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniami określonymi w § 21 

p.11  

7) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;  

8) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla 

pracowników Fundacji;  

9) występowanie z wnioskami w sprawie zmian celów i zmian statutu Fundacji;  

10) występowanie z wnioskami o przystąpieniu do spółek, o połączeniu z inną 

fundacją lub założeniu nowej fundacji;  

11) występowanie z wnioskiem o likwidację Fundacji;  

12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

Zgromadzenia Fundatorów bądź Rady Fundacji;  

13) wnioskowanie o wpis do Księgi Honorowych Sponsorów oraz o nadanie medalu 

honorowego lub innego wyróżnienia przez Fundację;  

14) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Fundatorów i Rady Fundacji;  
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15) przygotowywanie i składanie Zgromadzeniu Fundatorów i Radzie Fundacji 

rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych;  

16) coroczne przygotowywanie i składanie właściwemu ministrowi sprawozdania z 

działalności Fundacji za rok ubiegły.  

2. Do podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać 

konsultantów oraz zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich zadań.  

 

§ 47  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie 

dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

 

§ 48 

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla skuteczności 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa 

lub Wiceprezesa Zarządu.  

3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.  

 

§ 49  

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

raz w miesiącu.  

2. Przewodniczący Rady Fundacji jest każdorazowo powiadamiany przez zwołującego 

posiedzenie o terminie i porządku dziennym posiedzenia Zarządu i może w nim 

uczestniczyć.  

§ 50  

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

ponad 50% członków Zarządu.  

2. W przypadku, gdy Prezes, z przyczyn uzasadnionych, nie może kierować pracami 

Zarządu, posiedzenie Zarządu może zwołać Wiceprezes.  

3. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu może zwołać Przewodniczący Rady Fundacji, 

podając w zawiadomieniu uzasadnienie zwołania takiego posiedzenia.  

 

§ 51  
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1. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie lub pozostawać z 

Fundacją w stosunku pracy. Umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje w 

imieniu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.  

2. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagradzania członków Zarządu określa 

uchwałą Zgromadzenie Fundatorów.  

 

§ 52 

1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji.  

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 53 

1. Statut niniejszy może być zmieniany. Decyzja w tej sprawie należy do Zgromadzenia 

Fundatorów i jest podejmowana w formie uchwały bezwzględną większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 członków Zgromadzenia Fundatorów.  

 

§ 54  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i 

majątku.  

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w 

drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co 

najmniej 2/3 członków Zgromadzenia.  

3. Zgromadzenie Fundatorów powołuje likwidatora.  

 

§ 55  

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz fundacji, o celach 

zbieżnych do celów likwidowanej Fundacji. 

 
§ 56  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy – Sąd 
Gospodarczy w Białymstoku, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 

 

 

 


