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Statut Fundacji Kapitał dla Innowacji 

 

      Aktem notarialnym z dnia 20 maja 2008 r. sporządzonym przez Roberta Ludźmierskiego 

notariusza z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny nr 6, za nr Rep. A 

7939/2008 wyrażono wolę ustanowiona Fundacji pod nazwą "KAPITAŁ DLA 

INNOWACJI" w Krakowie, której zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 

r. o fundacjach, Fundatorzy nadają statut w następującym brzmieniu: 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja "KAPITAŁ DLA INNOWACJI" w Krakowie, zwana dalej Fundacją działa na 

podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 

z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Fundację ustanowili Piotr Kościukiewicz, Wiesław Łatała, Jacek Biskupski, Jarosław Osika 

 i Dominik Sierpowski, zwani dalej „Fundatorami” 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Kraków. 

§ 4 

Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

1. Fundacja jest instytucją otoczenia biznesu, działającą na rzecz innowacyjności. 

2. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi 

organizacjami. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do 

wszelkich spółek i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń. 

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

5. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą. 

§ 6 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy dla spraw 

gospodarki. 
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§ 7 

Fundacja używa pieczęci z nazwą i adresem siedziby Fundacji. 

 

§ 8 

Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszym rokiem 

obrotowym Fundacji jest okres od chwili uzyskania osobowości prawnej do dnia 31 grudnia 

2008 r. 

II. Cele Fundacji i sposoby realizacji 

§ 9 

1. Celem Fundacji jest: 

1) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 

2) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

3) Działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, wychowawcza, 

4) Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczej bezrobotnych, 

absolwentów szkół oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

 

2. Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez: 

1) Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcami 

i organizacjami przedsiębiorców, obywatelami i organizacjami pozarządowymi, 

w zakresie realizacji Narodowego Planu Rozwoju w latach 2007 – 2013, a także w 

ramach kolejnych perspektyw finansowych, 

2) Udzielenie pomocy w procesach planowania, przygotowania, realizacji i końcowego 

rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, 

3) Prowadzenie działalności informacyjnej na temat programów dotacji z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 

4) Wspieranie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach perspektywy finansowej na lata 

2007 – 2013, a także interwencji ze środków funduszy strukturalnych realizujących 

zadania statutowe fundacji w ramach przyszłych perspektyw finansowych, 

5) Działalność na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskich 

przedsiębiorstw, a w szczególności: 

a) wspieranie podejmowania nowej działalności gospodarczej w oparciu 

o innowacyjne technologie, w tym w zakresie usług świadczonych drogą 

elektroniczną, 
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b) pomoc w pozyskiwaniu finansowania nowych przedsiębiorstw w początkowej 

fazie ich rozwoju, 

c) promowanie i wspomaganie inicjatyw gospodarczych związanych 

z komercjalizacją wynalazków naukowych i nowych technologii, 

d) aktywizacja rynku inwestorów prywatnych, tworzenie dogodnych warunków 

inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami 

poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych 

przedsięwzięć, 

e) wspieranie tworzenia i rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym, w tym klastrów, 

f) udzielanie pomocy, a także koordynowanie wzajemnej pomocy wśród 

przedsiębiorców w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, 

ekonomicznych, podatkowych - związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, 

g) wspieranie ośrodków innowacyjności (m. in. parków naukowo-

technologicznych, akceleratorów technologicznych, inkubatorów 

przedsiębiorczości, centrów transferu technologii), 

h) inicjowanie działań proeksportowych i ułatwiających dostęp przedsiębiorców 

do najnowszych technologii, 

i) organizowanie lobbingu, pomyślanego jako splotu wszechstronnych działań 

zmierzających do załatwienia najistotniejszych spraw dla przedsiębiorców 

bezpośrednio objętych działalnością Fundacji, 

j) doradztwo o charakterze: 

 ogólnym, w tym prowadzenie doradztwa finansowego, prawnego 

i gospodarczego oraz podejmowanie działań na rzecz podmiotów 

gospodarczych, 

 proinnowacyjnym, służącym rozwojowi przedsiębiorstw poprzez 

poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, 

produktu lub usługi, 

 szkoleniowym, w tym inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, 

wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów, 

sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych itp., 

 informacyjnym - udzielanie informacji dotyczących prowadzenia 

działalności gospodarczej, uzyskiwania pomocy publicznej, 

inwestowania w krajach Unii Europejskiej. 

 

III. Majątek Fundacji 

§ 10 

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski i inne dochody. 

2. Fundusz założycielski Fundacji obejmuje 10 000 PLN  (słownie dziesięć tysięcy złotych) 

w gotówce wniesiony przez Fundatorów, w częściach równych. 
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3. Fundacja może czerpać dochody także z następujących źródeł: 

a) darowizn, spadków i zapisów, 

b) majątku ruchomego i nieruchomości, 

c) dotacji, subwencji, wsparcia z funduszy strukturalnych, 

d) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

e) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach, 

f) działalności gospodarczej Fundacji prowadzonej zgodnie ze Statutem. 

 

§ 11 

1. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi 

spadkowe. 

2. Dochody pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację 

są w całości przeznaczane na realizację celów fundacji. 

3. Spadki i zapisy mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile testatorzy 

nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie testatorów nie może być sprzeczne 

z celami statutowymi Fundacji. 

4. Do powstania darowizny konieczne jest zawarcie umowy darowizny Fundacji 

z darczyńcą.  

5. Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty bankowe. 

6. Jeśli darczyńca w umowie nie określił przeznaczenia środków, Fundacja wykorzystuje 

je na całą swoją działalność.  

§ 12 

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym. 

 

§ 13 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona 

księgowo od działalności statutowej. 
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IV. Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 14 

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji stanowi, (zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności): 

 

1. Pozostałe drukowanie 18.12.Z 

2. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z 

3. Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99 Z 

4. Wydawanie książek 58.11.Z 

5. Wydawanie wykazów oraz list 58.12.Z 

6. Wydawanie gazet 58.13.Z 

7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z 

8. Pozostała działalność wydawnicza 58.19 Z 

9. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z 

10. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z 

11. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 59.11.Z 

12. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 59.12.Z 

13. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 59.13.Z 

14. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z 

15. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z 

16. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej 61.20.Z 

17. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej 61.30.Z 

18. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z 

19. Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z 

20. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z 

21. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z 

22. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 62.09.Z 

23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 63.11. Z 
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24. Działalność portali internetowych 63.12.Z 

25. Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z 

26. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 63.99.Z 

27. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.19.Z 

28. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowania poniesionych strat 66.21.Z 

29. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 70.22.Z 

30. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z 

31. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 

32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 72.20.Z 

33. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z 

34. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 73.12.C 

35. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 

73.12.D 

36. Badania rynku i opinii publicznej 73.20.Z 

37. Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z 

38. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana 74.90.Z 

39. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników 78.10.Z 

40. Działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z 

41. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z 

42. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z 

43. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 82.99.Z 

44. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B 

45. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z 

46. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z 

47. Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z 
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§ 15 

1. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 

2. Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to 

wymagane przez przepisy prawa. 

§ 16 

Wartość środków przeznaczonych przez Fundatorów z funduszu założycielskiego na 

działalność gospodarczą wynosi 1000 zł. 

 

V. Organy Fundacji 

§ 17 

Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji 

b) Rada Fundacji 

c) Rada Darczyńców – jako organ fakultatywny, który może być tworzony przez 

Fundatorów. 

§ 18 

1. Zarząd Fundacji posiada wszelkie kompetencje nie zastrzeżone dla Rady Fundacji lub 

Rady Darczyńców. 

2. Zarząd w szczególności: 

a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

b) sprawuje zarząd i nadzór nad majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością 

Fundacji, 

c) odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo 

–gospodarczej, 

d) sporządza plany i programy działalności Fundacji. 

e) sporządza roczne sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe Fundacji, 

f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 

g) uchwala, w miarę potrzeb, wewnętrzne regulaminy i instrukcje, 

h) określa zasady wynagradzania pracowników, nie będących członkami Zarządu, 

3. Zarząd Fundacji może powoływać ekspertów i zespoły doradczo - opiniujące (ad hoc). 

4. Zarząd Fundacji, składa się od 1 do 3 osób i jest powoływany i odwoływany przez  

Fundatorów działających jednomyślnie. 

5. Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu Fundacji. 

6. Prezes Zarządu Fundacji stoi na czele Zarządu Fundacji, kieruje nim, w tym organizuje 

posiedzenia, organizuje pracę Zarządu Fundacji i koordynuje działania poszczególnych 

członków. 
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7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w oparciu o umowy cywilnoprawne 

jak i umowę o pracę oraz z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani i nagradzani. 

8. Zawieranie umów, o których mowa w ust.7 z Prezesem Zarządu, a także ustalenie jego 

wynagrodzenia dokonuje Rada Fundacji. 

9. Zawieranie umów, o których mowa w ust.7 z Członkami Zarządu, a także ustalenie ich 

wynagrodzenia dokonuje Prezes Zarządu. 

 

§ 19 

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, złożenia rezygnacji lub śmierci 

członka Zarządu. 

§ 20 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji mogą składać: 

a) Prezes Zarządu Fundacji– samodzielnie lub 

b) Dwóch członków Zarządu Fundacji – łącznie.  

§ 21 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały 

wymagana jest obecność, Prezesa Zarządu Fundacji. 

2. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. 

 

§ 22 

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym w stosunku do działalności Fundacji. 

2. W skład pierwszej Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. W miejsce osób, 

które przestały pełnić swe funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje się 

nowych członków decyzją Zarządu. 

3. Powołanie Członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony. 

4. Członkiem Rady Fundacji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej 

na ręce Rady, odwołania przez Radę Fundacji lub prawomocnego skazania za 

przestępstwo popełnione umyślne. 

6. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest na okres jednego roku każdorazowo na 

początku pierwszego w danym roku posiedzenia Rady Fundacji, spośród obecnych na tym 

posiedzeniu członków Rady Fundacji. Funkcje swoją Przewodniczący Rady Fundacji 

sprawuje przez okres jednego roku, jednakże nie krócej niż do wyboru następcy na 

posiedzeniu w kolejnym roku kalendarzowym. 

7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na 

zewnątrz i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. 
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8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z 

wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego 

organu, w tym kosztów podróży.  

 

§ 23 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarą potrzeby. 

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy 

lub na wniosek któregokolwiek z Fundatorów, a także Zarząd z własnej inicjatywy. 

3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia inna osoba 

wskazana przez Przewodniczącego. 

4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają jednomyślnie, 

przy minimalnym wymaganym quorum dwóch członków. 

5. Rada Fundacji pełni swoje obowiązki kolegialnie. 

6. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się przez zawiadomienia. Podmiot który dokonuje 

zwołania posiedzenia Rady Fundacji wysyła każdemu członkowi Rady Fundacji faksem, 

listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na 

wskazany adres zawiadomienie o terminie, miejscu i najważniejszych celach posiedzenia 

Rady Fundacji. Zawiadomienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, powinno zostać 

wysłane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Fundacji. 

7. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Rady również przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

w szczególności za pośrednictwem łączy wideokonferencyjnych lub telekonferencyjnych. 

Podejmowanie uchwał w tym trybie jest możliwe, o ile wszyscy członkowie Rady zostali 

powiadomieni o celach posiedzenia. 

8. Bez odbycia posiedzenia Rady Fundacji mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na pisemny tryb głosowania tych 

uchwał. Udział w głosowaniu poczytywany jest za pisemną zgodę na obiegowy tryb 

podjęcia uchwały. Forma pisemna głosowania jest zachowana także w przypadku 

przesłania stanowiska przy pomocy faksu (podejmowanie uchwał w trybie obiegowym). 

W przypadku niewyrażenia zgody na obiegowy tryb podjęcia uchwały w określonej 

sprawie członek Rady zawiadamia o tym niezwłocznie Przewodniczącego Rady Fundacji 

w formie pisemnej. 

 

§ 24 

W celu realizacji swoich zadań Rada Fundacji jak i jej poszczególni członkowie, jest 

uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym, 

przeglądania dokumentacji programowej i finansowej Fundacji. 

 

§ 25 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) opiniowanie działalności Fundacji, 

b) wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji, 



 

 

 

10 

c) podejmowanie decyzji, o których mowa w § 18 ust.8, 

d) przejęcie kompetencji o których mowa w § 18 ust. 4 i 5 oraz § 26 ust. 2, a także 

w § 34 w wypadku śmierci Fundatorów. 

 

§ 26 

1. Rada Darczyńców jest fakultatywnym organem opiniująco - doradczym. 

2. Radę Darczyńców jako organ Fundacji mogą tworzyć Fundatorzy. 

3. W skład Rady Darczyńców wchodzą podmioty, z którymi Zarząd Fundacji zawarł umowę 

darowizny przewyższającą kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), pod warunkiem, że 

w terminie 30 dni od zawarcia umowy złożą pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia 

udziału w pracach Rady. 

4. Jednorazowa kadencja członka Rady Darczyńców trwa dwa lata. 

5. Rada Darczyńców wykonuje swe statutowe zadania, gdy w jej skład wchodzą co najmniej 

2 podmioty. 

§ 27 

W celu realizacji swoich zadań Rada Darczyńców jak i jej poszczególni członkowie jest 

uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym, 

przeglądania dokumentacji programowej i finansowej Fundacji. 

§28 

1. Do kompetencji Rady Darczyńców należy: 

a) zapoznanie się i opiniowanie sprawozdania programowego i finansowego 

Zarządu Fundacji z rocznej działalności po zakończeniu roku 

obrachunkowego. 

b) opiniowanie kwestii związanych z prawidłowością wykorzystania majątku i 

środków finansowych Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, 

d) doradzanie w kwestii działalności statutowej Fundacji 

2. Rada Darczyńców może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji. 

§ 29 

1. Posiedzenia Rady Darczyńców zwołuje Zarząd Fundacji, 

2. Posiedzenia Rady Darczyńców są zwoływane przynajmniej raz do roku w terminie do 

dwóch miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego oraz na wniosek Przewodniczącego 

Rady Darczyńców, lub co najmniej trzech Darczyńców. Prawo do zwoływania posiedzeń 

Rady Darczyńców przysługuje również Zarządowi Fundacji w każdym czasie – jeśli uzna 

to za uzasadnione. 

3. Wniosek o którym mowa w ust.2 należy złożyć na piśmie co najmniej na miesiąc przed 

proponowanym terminem posiedzenia. 
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4. Posiedzenie Rady Darczyńców zwołuje się przez zawiadomienia. Zawiadomienie o 

terminie i miejscu a także o najważniejszych celach posiedzenia Rady Darczyńców 

Zarząd Fundacji wysyła faksem, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) 

lub pocztą elektroniczną na wskazany adres, przynajmniej na trzy tygodnie przed 

terminem posiedzenia. 

5. Przewodniczący Rady Darczyńców ma prawo do zwoływania posiedzeń Rady 

Darczyńców, jeżeli Zarząd Fundacji nie zwoła posiedzenia w określonym w ust.2 terminie 

jak również jeżeli na wniosek uprawnionych podmiotów nie zwoła posiedzenia 

w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku o którym mowa 

w ust.3.  

6. Rada Darczyńców wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady każdorazowo na 

początku kolejnego posiedzenia. Przewodniczący pełnią swoją funkcję do czasu zwołania 

następnego posiedzenia. 

7. Uchwały Rady Darczyńców zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej 

ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Darczyńców. 

 

VI. Zmiana Statutu Fundacji, łączenie Fundacji 

§ 30 

1. Statut Fundacji może być zmieniony lub zastąpiony innym. 

2. Do dokonywania zmian w statucie lub zastąpienia go innym uprawniony jest Zarząd 

Fundacji. 

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

fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji. 

 

VII. Przepisy końcowe 

§ 31 

Fundacja odpowiada z zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 32 

Fundacja została utworzona na czas nieokreślony. 

§ 33 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§ 34 

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują jednomyślnie Fundatorzy, którzy 

powołuje i odwołuje likwidatorów. 


