STATUT
FUNDACJI INWESTOR

Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inwestor , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Michał Onderka zwanego dalej Fundatorem, ustanowiona aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Justyna Tuszyńska w kancelarii notarialnej w
Krakowie przy ulicy Dietla 75/1 w dniu 09.05.2018 działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych

§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty, nagrody i przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
fundacji lub akcji prowadzonych przez Fundację
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

Cele i zasady działania Fundacji.

§6
Celami Fundacji są:
1. Budowanie i wspieranie świadomości społecznej w zakresie rynków finansowych oraz
instrumentów finansowych
2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej,
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rynków finansowych oraz
popularyzacja wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i przepisów prawa
3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji społecznej osób
niezwiązanych zawodowo z rynkami finansowymi w zakresie podejmowania
właściwych decyzji
4. Działania doradcze w zakresie świadomości społecznej o kredytach i pożyczkach
hipotecznych udzielanych przez instytucje bankowe i pozabankowe
5. Promowanie dobrych praktyk w instytucjach pozabankowych oferujących pożyczki
oraz inwestycje
6. Upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony praw konsumentów zwłaszcza na rynku
finansowym
7. Integrowanie środowiska zawodowego związanego z rynkiem finansowym
8. Aktywizacja środowiska oraz działania zwiększające kompetencje osób związanych
zawodowo z rynkiem finansowym;
9. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym w obszarze finansów w
stosunku do konsumentów oraz podmiotów gospodarczych
10. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
12. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
13. Wspieranie, promowanie i finansowanie portali internetowych zajmujących się celami
powiązanymi z celami fundacji
14. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
15. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
16. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy w podejmowaniu zatrudnienia między innymi na rynku
usług finansowych

17. Ratownictwa i ochrony ludności
18. Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą
19. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
20. Niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
21. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
22. Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
23. Ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
24. Zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez
podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, w tym składanie zawiadomień o
popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w
sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
25. Wspieranie finansowe, materialne, oraz edukacyjne placówek opiekuńczowychowawczych i Domów Dziecka poprzez:
26. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu potrzebnego do ich funkcjonowania.
27. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci.
28. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
29. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji
placówek opiekuńczo-wychowawczych i Domów Dziecka.
30. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
31. Działalności charytatywnej;
32. Promocji i organizacji wolontariatu;
33. Promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży
34. Świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji,
35. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej;
36. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
37. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
38. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
39. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
40. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
41. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
42. Turystyki i krajoznawstwa;
43. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
44. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i rewitalizacji;
45. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom
i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz
stawania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
46. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
47. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w
ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
48. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim.
49. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
50. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
51. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 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.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
2. Prowadzenie działalności poradniczej oraz edukacyjno-szkoleniowej w zakresie
realizacji celów statutowych. Działania te obejmują głównie organizację szkoleń,
warsztatów, kursów, konferencji oraz indywidualne porady;
3. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych służących realizacji celów
statutowych
4. Organizację akcji społecznych propagujących założone cele statutowe
5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w postaci broszur, ulotek czy
materiałów informacyjnych;
6. Udzielanie pomocy prawnej i doradczej osobom poszkodowanym przez nieuczciwe
firmy
7. Współpracy ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami,
fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji
celów statutowych
8. Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym zarządzeniem, przestrzeganiem
praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
9. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz
grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i
społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup
słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności
takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup
narażonych na dyskryminację.
10. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych
pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12. Wsparcie dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach realizacji celów
statutowych, w szczególności poprzez dofinansowanie do: a) szkoleń i doradztwa ,
b) procedur wdrożeniowych w zakresie know-how , nie więcej jednak niż do kwoty
60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) na jeden z podmiotów wcześniej
wskazanych w roku kalendarzowym.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych,
prawnych i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące
złotych), z czego 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na prowadzenie
działalności gospodarczej, a 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na działalność statutową,
a nadto inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji,
odsetek bankowych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby
prawne.

§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.
§ 12
1. Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana Radą
2. Zarząd Fundacji, zwany Zarządem

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z
uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.
§ 13

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji może się składać się z dwóch do sześciu członków.
3. Członkowie Rady są niezależni od Zarządu Fundacji w wykonywaniu swoich
obowiązków.
4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku 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.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, choroby powodującej trwałą
niezdolność do sprawowania funkcji, utraty praw publicznych, zrzeczenia się
członkostwa lub odwołania,
9. Członkowie Rady Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
10. 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.
11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy składu rady. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego.

§ 15
1. Rada jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Uchwalanie zmian statutu Fundacji,
8. Zatwierdzanie programów działania Fundacji,
9. Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z
własnej inicjatywy,
10. Ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,
11. Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
12. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
13. Ustalanie wynagrodzenia członków zarządu,

§ 16
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.

Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem powoływany i odwoływany jest przez Radę w
drodze uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób w tym Prezesa Zarządu.
powoływanych przez Radę Fundacji .
3. Kadencja Zarządu jest nieokreślona i trwa aż do odwołania.
4. Członek zarządu, w tym Prezes Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację, w tym
ze skutkiem natychmiastowym z pełnienia funkcji.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

7. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy jej składu Rady
8. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania
dokumentów w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu działający
samodzielnie.
9. Na członków Zarządu Fundator powołuje Karolina Onderka jako Prezesa Zarządu oraz
Sara Majka jako Wiceprezesa Zarządu.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu. W przypadku
jednoosobowego Zarządu, rezygnacja składana jest na ręce Fundatora.
2. Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
3. Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
4. Istotnego naruszenia postanowień statutu
5. Śmierci członka Zarządu.
6. Odwołania przez Fundatora.
11. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
12. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji.
13. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
14. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała Rady.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2. Uchwalanie regulaminów,
3. Kierowanie bieżącą działalności Fundacji
4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
5. Wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6. Realizacja celów statutowych;
7. Sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu;
8. Inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Fundatora
9. Zatrudniania pracowników oraz nawiązywania współpracy z wolontariuszami.
10. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz pracowników Fundacji.
11. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
12. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
13. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
14. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

15. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
16. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
17. Ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji.
3. Zarząd co roku obowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji
na ręce Fundatora.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa każdy z członków
zarządu jednoosobowo.
2. W sprawach dotyczących zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000
(dziesięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch
członków zarządu .

Zmiana Statutu
§ 20
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.
2. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji,
3. Zmiana Statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie,
4. Zmiana statutu może obejmować powoływanie nowych organów fundacji oraz zmianę
celów działalności fundacji,
5. Rada Fundacji podejmuje uchwałę dotyczącą zmiany statutu większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy jej składu

Działalność Gospodarcza
§ 21
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1. 4789Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
2. 4799Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
3. 5610B – ruchome placówki gastronomiczne
4. 5621Z – przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering)
5. 5629Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna
6. 5630Z – przygotowanie i podawanie napojów
7. 6209Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
8. 6311Z – przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
9. 64.19Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne
10. 64.91Z – leasing finansowy
11. 64.92Z – pozostałe formy udzielania kredytów
12. 64.99Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
13. 65.11Z – ubezpieczenia na życie
14. 66.12Z – działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i
towarów giełdowych
15. 66.19Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
16. 66.22Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
17. 66.30Z – działalność związana z zarządzaniem funduszami
18. 68.10Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
19. 68.20Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
20. 6831Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
21. 6832Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
22. 6920Z - Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
23. 7021Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
24. 7311Z - Działalność agencji reklamowych
25. 77.40Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
26. 7810Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
27. 7830Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
28. 7990B – działalność w zakresie informacji turystycznej
29. 8130Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
30. 8220Z – działalność centrów telefonicznych
31. 8230Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
32. 8292Z – działalność związana z pakowaniem
33. 8299Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
gdzie indziej/ niesklasyfikowana

34. 8690A – działalność fizjoterapeutyczna
35. 8891Z - opieka dzienna nad dziećmi
§ 22
Organizacja działalności gospodarczej:
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pomocą
wyodrębnionego oddziału, zakładu, filii ,
2. Działalność gospodarcza prowadzoną bezpośrednio przez Fundacje organizuje i
kieruje Zarząd,
3. Oddziały, zakłady, filie są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej
Zarządowi,
4. Decyzje o ustanowieniu oddziału, zakładu, fili oraz o powołaniu ich kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji,
5. Decyzje o likwidacji oddziału, zakładu, fili podejmuje zarząd fundacji, który powołuje
likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik oddziału, zakładu, filii jest pełnomocnikiem zarządu, upoważnionym do
wszelkich czynności związanych z kierowaniem oddziału, zakładu, filii,
7. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub
obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo
Zarządu Fundacji,
8. Zakres działania oddziału, zakładu, filii oraz szczegółowy zakres uprawnień i
obowiązków ich kierownika określa regulamin organizacyjny oddziału, zakładu, filii
uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 23
Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów, a działalność
ta powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczany
jest na finansowanie działalności statutowej albo na rozwój działalności gospodarczej.
3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczanych na
wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Zabronione jest:
1. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub Rady 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,
2. wykorzystywanie majątku na rzecz członków Rady oraz Zarządu Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.

§ 24
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.

§ 25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
§ 29
Organem nadzoru dla Fundacji jest minister przedsiębiorczości i technologii.

