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STATUT FUNDACJI CRE8  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1 

 

Fundacja została ustanowiona aktem fundacyjnym podpisanym w dniu 30 lipca 2018 roku 

w Warszawie.  

 

§ 2 

 

Fundacja CRE8 nazywana dalej Fundacją działa na podstawie przepisów prawa polskiego, 

a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. 

 

§ 3 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.  

 

§ 5 

 

1. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się 

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.  

 

§ 6 

 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister 

właściwy ds. szkolnictwa wyższego.  

 

§ 7 

 

1. Fundacja może używać pieczęci, wyróżniającego ją znaku graficznego (logotypu) oraz 

skrótu nazwy. 

2. Wzór pieczęci i logotypu oraz skrót nazwy określi Zarząd Fundacji.  

 

§ 8 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły, stypendia oraz inne nagrody 

i wyróżnienia związane z działalnością Fundacji i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. 
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§ 9 

 

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.  

 

§ 10 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Fundacja planuje zatrudniać osoby, z których: 

a) co najmniej 50% stanowią osoby bezrobotne lub osoby niepełnosprawne lub osoby, 

o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych; 

b) albo co najmniej 30% stanowią osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego. 

 

II. CELE FUNDACJI I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW  

 

§ 11  

 

Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki, 

w szczególności: 

 

1) wspierania rozwoju studentów, doktorantów i pracowników jednostek naukowych; 

2) rozwoju i popularyzacji edukacji i nauki; 

3) prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 

społecznym wykluczeniem, w tym w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych i bezrobotnych; 

4) działanie na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki, poprzez wspieranie współpracy 

nauki z biznesem i realizację zadań służących praktycznemu zastosowaniu nauki; 

5) organizacji przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę 

i wychowanie; 

6) wspierania działań organizacji społecznych funkcjonujących w środowisku 

akademickim i naukowym oraz różnorodnych form aktywności społecznej; 

7) wspierania jednostek funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki; 

8) wspierania umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. 

 

§ 12 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

 

1) udzielanie stypendiów i wsparcia finansowego doktorantom, pracownikom naukowym, 

studentom i uczniom; 

2) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej między innymi poprzez 

wydawanie monografii, czasopism, broszur i wydawnictw specjalistycznych; 
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3) organizowanie, współorganizowanie, finansowanie i pozyskiwanie środków na 

przedsięwzięcia o charakterze naukowym, dydaktycznym, kulturalnym i społecznym; 

4) organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, 

w tym zakupu specjalistycznego sprzętu naukowego; 

5) wspieranie współpracy nauki i biznesu, w szczególności w obszarze komercjalizacji 

i aplikacji wyników innowacyjnych badań naukowych; 

6) przygotowywanie opinii, raportów, opracowań, ekspertyz i analiz; 

7) prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego; 

8) promocję i popularyzację celów Fundacji w społeczeństwie; 

9) współpracę z organizacjami i instytucjami wspomagającymi realizację celów Fundacji. 

 

§ 13 

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa, a także wchodzić 

w skład innych fundacji, stowarzyszeń i organizacji o takich samych lub podobnych celach 

statutowych.  

2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi 

i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć 

charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 

przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi 

i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

4. Fundacja może realizować cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie 

innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie 

i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji. 

 

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 14 

 

Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 

złotych), który jest wyrażony w środkach pieniężnych, z czego 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) 

przeznaczony jest na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. Majątek 

Fundacji stanowią także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki 

finansowe nabyte przez Fundację.  

 

§ 15 

  

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 

1) funduszu założycielskiego; 

2) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, grantów, innych nieodpłatnych 

przysporzeń; 

3) dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w tym z papierów 

wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym; 

4) odsetek i depozytów z lokat w bankach i innych instytucjach rynku kapitałowego;  

5) dochodów z działalności gospodarczej;  

6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. 

2. Dochody wymienione w ust. 1 mogą pochodzić z kraju i z zagranicy.  
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3. Dochody pochodzące ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt 2 mogą być użyte na realizację 

celów statutowych Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy 

nie wskazali konkretnego celu, na który mają być użyte przeznaczone środki, a cel ten 

jest zgodny z celami statutowymi Fundacji.  

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji.  

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania 

tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.  

6. Fundacja nie przyjmuje dochodów pochodzących ze źródła wymienionego w ust. 1 pkt 2, 

jeżeli ich przyjęcie byłoby sprzeczne z prowadzoną przez Fundację działalnością.  

 

§ 16  

 

1. Majątek Fundacji zostanie ulokowany na rachunkach, lokatach bankowych, w obligacjach, 

akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, 

w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.  

2. Fundacja może tworzyć fundusze oraz fundusze celowe.  

3. Z dochodów określonych w § 15 ust. 1 pkt 2 Fundacja może tworzyć szczególne fundusze 

celowe, nazwane imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub 

zapisu.  

4. Fundusze, o których mowa w ust. 3 tworzy Zarząd Fundacji, określając wysokość kwot 

przekazywanych na każdy z funduszy oraz sposób dysponowania środkami 

zgromadzonymi na Funduszach.  

 

§ 17 

 

1. Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem, 

natomiast osoby zasiadające w jej organach nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 

z tytułu zobowiązań Fundacji.  

2. Członek Zarządu, Rady oraz likwidator Fundacji:  

1) odpowiada wobec tej organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 

sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Fundacji, chyba że nie ponosi 

winy;  

2) powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej 

z zawodowego charakteru swojej działalności;  

3) wykonując swoje obowiązki społeczne, jest obowiązany dołożyć przy tym należytej 

staranności.  

3. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te 

ponoszą odpowiedzialność solidarną.  

 

§ 18 

 

1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie 

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

realizacji jej celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce oraz innych 

podmiotach i organizacjach. W takiej sytuacji Fundację reprezentuje Zarząd.  

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w zakresie: 
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1) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 

2) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek; 

3) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

4) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania; 

5) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 

6) PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami; 

7) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana; 

8) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

9) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

10) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację. 

 

§ 19  

 

1. Dochody osiągane z działalności, o której mowa w §18 przeznaczone będą na realizację 

celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej. 

2. Fundacja prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe dla działalności statutowej oraz 

działalności gospodarczej.  

3. Fundacja nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków zarządu lub 

pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału fundacji jako kapitał 

zapasowy lub kapitał niepodzielny w określonej części na reintegrację zawodową 

i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności 

lokalnej, w której działa. 

4. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd.  

5. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację 

bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, 

likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji. 

6. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową 

i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

7. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 

§ 20 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi te osoby oraz 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 zwane 

dalej "osobami bliskimi"; 

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, 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) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Fundacji;  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

IV. ORGANY FUNDACJI  

 

§ 21  

 

Organami Fundacji są:  

 

1. Rada Fundacji; 

2. Zarząd Fundacji; 

3. Rada Programowa. 

 

RADA FUNDACJI  

 

§ 22 

 

1. Rada Fundacji jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od 

Zarządu.  

2. Do zadań Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji, 

a ponadto:  

1) wskazywanie głównych kierunków działania Fundacji; 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych 

Fundacji; 

3) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji; 

5) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz 

przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 

6) proponowanie zmian do Statutu i opiniowanie zmian przygotowanych przez 

Zarząd Fundacji; 

7) opiniowanie decyzji Zarządu Fundacji o wynagrodzeniu i nagrodach Członków 

Zarządu;  

8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji; 

9) wykonywanie pozostałych zadań zastrzeżonych przez Statut do kompetencji 

Rady Fundacji. 

3. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:  

1) wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;  

2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.   

 

§ 23 

 

1. Rada Fundacji składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych na czas 

nieoznaczony. 

2. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej ⅔ składu Fundatorów. 

3. Rada Fundacji dokonuje wyboru spośród swego grona Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego.  
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4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady. 

5. Rada Fundacji może wystąpić z wnioskiem do Fundatorów o odwołanie lub powołanie 

członka Rady Fundacji, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej ⅓ aktualnego składu 

Rady Fundacji. Wniosek musi zawierać uzasadnienie.  

6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:  

1) złożenia rezygnacji do Rady Fundacji;  

2) powołania do składu Zarządu; 

3) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności 

prawnych;  

4) odwołania przez Fundatorów;  

5) śmierci.  

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji. 

8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 

zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, nie otrzymują natomiast z tego tytułu 

wynagrodzenia.  

9. Członek Rady Fundacji może być za jego zgodą nawiązać z Fundacją stosunek pracy. 

W takim przypadku jego członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas 

trwania stosunku pracy.  

 

§ 24 

 

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

w roku.  

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

wniosek Członka Rady Fundacji, Fundatora lub Zarządu Fundacji.  

3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący.  

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzenie 

prowadzi Członek Rady Fundacji wybierany każdorazowo w drodze głosowania.  

5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Rady 

Programowej i Fundatorzy.  

6. Rada Fundacji ma obowiązek poinformować Zarząd, Radę Programową oraz Fundatorów 

o planowanym posiedzeniu na 14 dni przed terminem posiedzenia. 

7. W posiedzeniach w charakterze doradczym mogą brać udział zaproszone przez Radę 

Fundacji lub Fundatorów osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest 

zbieżna z celami Fundacji.  

8. Rada Fundacji może ustanowić regulamin precyzujący sposób swojego działania.  

 

§ 25  

 

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków 

Rady Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego.  

3. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie 

obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość 

ogólnej liczby Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 
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ZARZĄD FUNDACJI  

 

§ 26 

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd 

Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji pozostałych 

organów Fundacji, a w szczególności:  

1) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;  

2) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji lub osób współpracujących z Fundacją;  

3) sporządza i uchwala roczne plany działania Fundacji oraz plany finansowe; 

4) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, subwencje i dotacje;  

5) uchwala regulaminy, z zastrzeżeniem § 24 ust. 8 Statutu; 

6) opracowuje projekt zmian Statutu i występuje z wnioskiem o jego zatwierdzenie do 

Fundatorów; 

7) występuje z wnioskiem o połączenie z inną fundacją lub likwidację Fundacji do 

Fundatorów;  

8) sprawuje i czuwa nad obsługą techniczno-administracyjną i prawną Fundacji; 

9) przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji w terminie 

5 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego; 

10) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach Fundacji nie przekazanych do 

kompetencji innych organów.  

2. Zarząd może tworzyć zespoły robocze i powoływać pełnomocników do kierowania 

wyodrębnioną sferą spraw należących do Fundacji.  

3. Zarząd może powołać ambasadorów Fundacji do promowania celów i działalności 

Fundacji.  

 

§ 27  

 

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do ośmiu członków, w tym Prezesa i do dwóch 

Wiceprezesów.  

2. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.  

3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 

4. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów. 

5. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.  

6. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:  

1) złożenia rezygnacji do Fundatorów; 

2) odwołania Członka Zarządu; 

3) śmierci.  

7. Zarząd może wystąpić z wnioskiem do Fundatorów o odwołanie lub powołanie członka 

Zarządu, jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej ⅓ aktualnego składu Zarządu. 

Wniosek musi zawierać uzasadnienie. 

8. Zarząd może ustanowić regulamin precyzujący sposób swojego działania.  

9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. Stosunek pracy 

z członkami Zarządu nawiązuje Prezes Zarządu, natomiast stosunek pracy z Prezesem 

Zarządu nawiązuje Przewodniczący Rady Fundacji.  

10. Wynagrodzenia członków Zarządu za pełnione funkcje ustalają Fundatorzy, przy czym 

miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego 
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wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 28  

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  

2. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprezes lub Członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji na 

odległość.  

4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy Członków Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

5. Zarząd może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie 

obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość 

ogólnej liczby Członków Zarządu a wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni 

o treści projektu uchwały. 

6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Zarządu, 

chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

 

§ 29  

 

1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu 

działający samodzielnie. 

2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości 

przekraczającej jednorazowo bądź łącznie na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów 

powiązanych na kwotę przekraczającą 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do 

ważności czynności wymagana jest zgoda całego Zarządu.  

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może również pełnomocnik pisemnie 

upoważniony przez Zarząd.  

 

RADA PROGRAMOWA 

 

§ 30 

 

1. Rada Programowa jest nieobligatoryjnym organem doradczym Fundacji. 

2. Do zadań Rady Programowej należy: 

1) wsparcie merytoryczne Fundacji przy realizacji jej celów statutowych; 

2) ocena skuteczności działań Fundacji na jej polach działania i występowanie 

z wnioskami do Rady Fundacji lub Zarządu; 

3) proponowanie kierunków i metod działania Fundacji; 

4) wydawanie opinii na wniosek Zarządu Fundacji. 

3. Rada Programowa przedstawia swoje stanowisko w formie uchwał, które nie są wiążące 

dla Zarządu ani Rady Fundacji. 

 

§ 31 

 

1. Członków Rady Programowej powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. 
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2. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa 

handlowego, jak również organizacje społeczne, naukowe i branżowe oraz 

przedstawiciele administracji publicznej. 

3. Zarząd Fundacji lub Rada Fundacji mogą wnioskować do Fundatorów o przyjęcie 

w poczet Rady Programowej osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju nauki 

i szkolnictwa wyższego. 

4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji 

z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Programowej. 

5. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez 

Fundatorów większością ⅔ głosów w obecności połowy składu Fundatorów. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 32 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy większością ⅔ głosów w obecności co 

najmniej ⅔ składu Fundatorów. 

 

§ 33 

 

1. Fundatorzy w drodze uchwały powołują pierwszy skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa 

i do dwóch Wiceprezesów. 

2. Fundatorzy w drodze uchwały powołują pierwszy skład Rady Fundacji, w tym 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

 

§ 34 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

dotyczące Fundacji oraz innych aktów prawnych jeżeli są wymagane. 

 

§ 35 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 

lub w razie wyczerpania się środków finansowych umożliwiających realizację jej zadań 

statutowych. 

2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu. 

Obejmuje ona użycie pozostałych środków majątkowych Fundacji według przepisów 

niniejszego statutu. W sprawie likwidacji Fundacji, Fundatorzy podejmują uchwałę 

większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ⅔ składu Fundatorów. 

 


