STATUT FUNDACJI

Instytut Spraw Społecznych

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja ‘Instytut Spraw Społecznych’, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mirosława Delę, zwanego dalej ‘Fundatorem’, aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 07 kwietnia 2014 roku przed zastępcą notarialnym Anną
Tekieli - zastępcą notariusza dra hab. Rafała Wojciechowskiego w Kancelarii Notarialnej we
Wrocławiu, al. Kasztanowa 3A lok. 207, repetytorium A numer 1553/2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
W zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
języku obcym.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), utworu dźwiękowego
oraz wyrażonej słownie misji.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi, a także może używać pieczęci
okrągłej z logo i nazwą Fundacji w otoku.
Fundacja jest niezależnym ośrodkiem badawczym i naukowym typu „think tank”.

§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister wskazany przez Fundatora w odrębnym oświadczeniu.
§4
Fundacja może przyznawać certyfikaty, odznaki, medale i inne wyróżnienia honorowe osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, w szczególności przyczyniającym się do
realizacji jej celów.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§5
Celem Fundacji jest działalność na rzecz:
a) nauki, edukacji i wychowania,
b) podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa i promowania idei bezpłatnej pomocy
prawnej,
c) ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, praw konsumenta, praw mniejszości
narodowych i równouprawnienia,
d) propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
e) wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego i walki z
bezrobociem,
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f) zacieśniania międzynarodowej współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej,
g) rozwoju i umacniania postaw społeczeństwa obywatelskiego i instytucji
demokratycznego państwa prawa,
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
i) ochrony życia rodzinnego i przeciwdziałania patologiom społecznym,
j) pomocy postpenitencjarnej, resocjalizacji i walki z przestępczością,
k) kultury i sztuki,
l) ochrony zabytków, tradycji, dziedzictwa narodowego i przyrodniczego,
m) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
n) dobroczynności i pomocy społecznej,
o) ochrony i promocji zdrowia, aktywizacji osób w wieku poprodukcyjnym oraz integracji,
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych,
politycznych, historycznych, stosunków międzynarodowych oraz innych nauk
społecznych i humanistycznych, w tym wykonywanie opracowań, raportów, ekspertyz i
analiz, badań opinii publicznej i badań rynkowych, organizowanie konferencji
naukowych, seminariów, sympozjów, dyskusji, debat i spotkań publicznych,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym kursów, szkoleń i szkół, kształcenie
zawodowe, doskonalenie kadr, naukę języków obcych, promowanie kształcenia
ustawicznego,
c) organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych oraz zajęć dla dzieci i
młodzieży, w tym zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
d) świadczenie poradnictwa obywatelskiego i rzecznictwa interesów, w szczególności w
obronie praw konsumentów, praw osób marginalizowanych społecznie i ich rodzin oraz
cudzoziemców, a także udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w
sprawach dotyczących tych podmiotów,
e) doradztwo i pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
f) doradztwo w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
g) podejmowanie działań w zakresie ekonomii społecznej, w tym wspieranie
spółdzielczości socjalnej i innych form zatrudnienia,
h) wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich inicjatyw,
i) doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych,
j) współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi,
placówkami naukowo-badawczymi i ośrodkami akademickimi,
k) kontakty z Polonią zagranicą i mniejszościami narodowymi w Polsce,
l) działalność wydawniczą i publicystyczną oraz udział w przedsięwzięciach medialnych,
m) pomoc w resocjalizacji skazanych, w tym sprawowanie dozoru nad skazanymi,
n) prowadzenie zorganizowanych form mediacji i arbitrażu,
o) promowanie twórców i pomoc uzdolnionej młodzieży,
p) aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków dla poprawy
jakości ich życia i wspieranie ich aktywnego udziału w życiu społecznym,
q) organizowania zbiórek publicznych na cele społeczne,
r) działania na rzecz rewitalizacji zabytków kultury materialnej, w tym także obiektów
kultu religijnego,
s) edukację ekologiczną, wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego i
promowanie rozwoju turystyki krajoznawczej.
2. Dla osiągnięcia celów określonych w § 5 Fundacja może wspierać działalność innych osób
prywatnych i instytucji, w tym podmiotów gospodarczych, o ile jest ona zbieżna z celami
Fundacji.
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Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych)
wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§8
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
b) wpłat pieniężnych, rzeczy ruchomych, nieruchomości lub praw majątkowych
przekazywanych Fundacji w drodze darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku Fundacji,
f) odsetek bankowych,
g) innych źródeł związanych z realizacją działalności statutowej Fundacji, w szczególności
naukowo-badawczej, doradczej, wydawniczej i szkoleniowej.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji wyłącznie z poszanowaniem woli ofiarodawców.
3. Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Struktura wewnętrzna i organy Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§9
Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
W Fundacji może zostać powołana Rada Fundacji, zwana dalej Radą oraz Komisja Rewizyjna,
zwana dalej Komisją. O powołaniu Rady i Komisji decyduje Fundator.
W ramach Fundacji może funkcjonować Rada Naukowa.
W uzasadnionych przypadkach Fundator lub Zarząd mogą powołać dodatkowe organy
wewnętrzne Fundacji.
Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe, przedstawicielstwa i oddziały zarówno w kraju, jak i za granicą.
W ramach Fundacji mogą funkcjonować podległe jednostki organizacyjne, w szczególności
biura, ośrodki, centra, zakłady, sekcje, pracownie i zespoły badawcze, które powołuje
Fundator lub Zarząd. Na czele tych jednostek organizacyjnych może stać Dyrektor lub
Kierownik powołany przez Fundatora lub Zarząd.

a) Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.

§ 10
Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Fundator może ustanowić wewnętrzny regulamin określający skład, zadania, strukturę
organizacyjną i formy działania Rady oraz zasady nabywania i utraty członkowstwa w
Radzie.
Fundator może udzielić upoważnienia Radzie do ustanowienia i przyjęcia regulaminu
wewnętrznego, o którym mowa w § 10 pkt. 2.
W przypadku braku regulaminu ustanowionego przez Fundatora lub Radę oraz w
przypadkach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy niniejszego
statutu.
Rada składa się z co najmniej dwóch członków.
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6. Pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady zwany dalej Przewodniczącym, który reprezentuje
ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Rada może posiadać Zastępcę Przewodniczącego, zwanego dalej Zastępcą. Zastępca wspiera
działania Przewodniczącego i zastępuje go podczas czasowej nieobecności lub
niemożliwości pełnienia przez niego funkcji. Zastępca pełniąc obowiązki za
Przewodniczącego korzysta z pełni jego uprawnień.
8. W skład Rady może wchodzić Fundator z prawem pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
lub jego Zastępcy.
9. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 19 pkt 10 i 11, kadencja członków Rady trwa
4 lata; mandat członków Rady powołanych w trakcie jej kadencji upływa wraz z końcem
kadencji całej Rady.
10. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
11. Radę i jej poszczególnych członków, w tym jej Przewodniczącego i Zastępcę powołuje,
zawiesza i odwołuje Fundator. Fundator może przed upływem kadencji Rady wskazać osoby,
które mają wejść w skład Rady kolejnej kadencji.
12. Rada i Zarząd mogą rekomendować Fundatorowi kandydatów na członków Rady oraz
kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego i jego Zastępcy; mogą także
rekomendować Fundatorowi zawieszenie lub cofnięcie mandatu poszczególnym członkom
Rady lub pozbawienie Przewodniczącego lub jego Zastępcy pełnionej funkcji.
13. Fundator może upoważnić Radę do dokonania wyboru ze swego grona Przewodniczącego i
jego Zastępcy lub ich odwołania.
14. Skład Rady Fundacji może zostać rozszerzony w trakcie kadencji o nowych członków, w
szczególności wyłonionych spośród osób, które wsparły finansowo Fundację, bądź w inny
sposób oddały istotne zasługi dla realizacji celów Fundacji.
15. Fundator może udzielić upoważnienia Radzie do rozszerzenia składu Rady o nowych
członków.
16. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych na zebraniach odbywających się w
siedzibie Fundacji; za zgodą Fundatora Rada może podejmować decyzje w innej formie i w
innym miejscu, także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
17. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
Rady, w szczególności kosztów podróży i zakwaterowania. Zarząd może przyznać członkom
Rady prawo do wynagrodzenia.
18. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) złożenia pisemnej rezygnacji do Przewodniczącego Rady, Zarządu lub Fundatora,
c) pozbawienia praw publicznych wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) popełnienia umyślnego przestępstwa na szkodę Fundacji, oczywistego lub
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
e) odwołania przez Fundatora,
f) śmierci członka.
19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w
wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady, w szczególności w
razie:
a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady przez kolejne 3 posiedzenia,
b) działania w sposób niezgodny z celem, interesem i statutem Fundacji.
20. Fundator nie może być pozbawiony członkostwa w Radzie.
21. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
22. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, na członka Zarządu lub nawiązania przez
członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega
zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji członka Zarządu lub trwania stosunku
pracy.
23. W uzasadnionych przypadkach Fundator może zezwolić na łączenie funkcji członka Rady ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
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24. Rada może dokonać samorozwiązania w drodze jednomyślnej uchwały.
25. Fundatorowi przysługuje prawo rozwiązania Rady, w szczególności w razie
niewywiązywania się z obowiązków, a także gdy jej działania są sprzeczne z prawem,
statutem, celami, interesami Fundacji, godzą w dobre imię i wizerunek Fundacji; z tych
samych przyczyn Fundatorowi przysługuje prawo uchylenia uchwały Rady.
§ 11
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) nadzór i kontrola bieżącej działalności Fundacji, w tym działań podejmowanych przez
Zarząd,
b) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
c) występowanie do Zarządu i Fundatora z wnioskami dotyczącymi usuwania
nieprawidłowości w działalności Fundacji,
d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd lub Fundatora,
f) przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
g) bieżąca ocena pracy Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
po uzyskaniu pisemnego upoważnienie Fundatora i po spełnieniu warunków określonych
w tym upoważnieniu,
i) podejmowanie decyzji o nawiązaniu lub rozwiązaniu z członkiem Zarządu stosunku pracy
z Fundacją i ustalanie jego wynagrodzenia, po uzyskaniu pisemnego upoważnienia
Fundatora i po spełnieniu warunków określonych w upoważnieniu,
j) proponowanie zmian w statucie Fundacji,
k) opiniowanie na wniosek Fundatora lub Zarządu decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o
likwidacji Fundacji,
2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
b) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach powierzonych jej przez Fundatora
lub Zarząd.
§ 12
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
Fundatora lub co najmniej dwóch członków Rady, w terminie 14 dni od złożenia takiego
wniosku, zawiadamiając wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia pocztą
elektroniczną lub telefonicznie, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym,
tak by z informacją tą członek Rady mógł zapoznać się na co najmniej 3 dni przed
planowanym terminem zebrania.
3. Zebranie Rady może być zwołane przez Fundatora w trybie nadzwyczajnym w dowolnym
czasie dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równego
rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jej członków w tym
Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca.
8. Za szczególne zasługi na rzecz Fundacji, Fundator lub Rada może przyznać członkowi Rady
uprawnienia nadzwyczajne, w szczególności dwa głosy podczas posiedzeń Rady.
9. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być także zaproszone, z głosem doradczym, osoby
i przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
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b) Rada Naukowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 13
Rada Naukowa ma charakter programowy i doradczy.
Rada Naukowa może używać nazwy Rada Programowa.
Radę Naukową i jej skład powołuje Fundator; do powołania składu Rady Naukowej Fundator
może udzielić upoważnienia Zarządowi lub Radzie Fundacji.
W skład Rady Programowej może wchodzić Fundator.
Pracą Rady Naukowej kieruje jej Przewodniczący lub Fundator.
W skład Rady Naukowej mogą wchodzić eksperci, osoby wyróżniające się szczególną wiedzą,
znajdującą zastosowanie w obszarach działania Fundacji.
Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:
a) wytyczanie strategicznych kierunków i programu działalności Fundacji,
b) wsparcie eksperckie organów Fundacji w realizacji zadań statutowych.
Skład, zasady nabywania i utraty członkowstwa, zadania, strukturę organizacyjną i formy
działania Rady Naukowej może określać regulamin wewnętrzny Rady Naukowej, do którego
tworzenia stosuje się odpowiednio § 10 pkt. 2 i 3; w przypadku braku regulaminu, skład i
funkcjonowanie Rady Naukowej określa się stosując odpowiednio przepisy statutu
dotyczące Rady Fundacji.

c) Komisja Rewizyjna
§ 14
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją, należy w szczególności dokonywanie
rewizji majątku oraz kontrola finansowa Fundacji i jej dokumentacji.
2. Komisję i jej skład powołuje Fundator; może on jednak upoważnić Zarząd lub Radę do
powołania członków Komisji.
3. W razie braku powołania Komisji, Fundator może upoważnić Radę do wykonywania
niektórych lub wszystkich kompetencji Komisji.
4. Skład, zasady nabywania i utraty członkowstwa, zadania, strukturę organizacyjną i formy
działania Komisji może określać regulamin wewnętrzny Komisji, do którego tworzenia
stosuje się odpowiednio § 10 pkt. 2 i 3; w przypadku braku regulaminu, skład i
funkcjonowanie Komisji określa się stosując odpowiednio przepisy statutu dotyczące Rady
Fundacji.

d) Zarząd
§ 15
1. Fundator może ustanowić wewnętrzny regulamin określający skład, zadania, strukturę
organizacyjną i formy działania Zarządu, a także zasady nabywania i utraty członkowstwa w
Zarządzie.
2. Fundator może udzielić upoważnienia Radzie lub Zarządowi do ustanowienia i przyjęcia
regulaminu wewnętrznego, o którym mowa w § 15 pkt. 1.
3. W przypadku braku regulaminu ustanowionego na zasadach określonych w § 15 pkt. 1 i 2
oraz w przypadkach nieuregulowanych w regulaminie, zastosowanie mają przepisy
niniejszego statutu.
4. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
5. Kadencja Zarządu trwa 5 lat; mandat członków Zarządu powołanych w trakcie jego kadencji
upływa wraz z końcem kadencji całego Zarządu.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wice Prezesów Zarządu powołuje, zawiesza i odwołuje
Fundator. Fundator może przed upływem kadencji Zarządu wskazać osoby, które mają wejść
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8.
9.

10.

11.

12.

w skład Zarządu kolejnej kadencji. Fundator może udzielić Radzie upoważnienia do
powołania, zawieszenia i odwołania Zarządu, jego Prezesa i Wice Prezesów, określając w
upoważnieniu szczegółowe wytyczne.
W skład pierwszego zarządu powołanej Fundacji wchodzi Fundator, pełniąc w nim funkcję
Prezesa Zarządu.
Fundator decyduje o nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy członka Zarządu z Fundacją i
jego wynagrodzeniu. Fundator może udzielić Radzie upoważnienia do nawiązania i
rozwiązania z członkiem Zarządu stosunku pracy w imieniu Fundacji i ustalenia jego
wynagrodzenia.
Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
a) upływu kadencji,
b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora, a w przypadku członka powołanego
przez Radę – na ręce Fundatora lub Przewodniczącego Rady,
c) pozbawienia praw publicznych wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) popełnienia umyślnego przestępstwa na szkodę Fundacji, oczywistego lub
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
e) odwołania przez Fundatora lub Radę upoważnioną do tego przez Fundatora,
f) śmierci członka.
Fundatorowi przysługuje prawo rozwiązania Zarządu przed upływem kadencji, w
szczególności w razie niewywiązywania się z obowiązków, a także gdy jego działania są
sprzeczne z prawem, statutem, celami, interesami Fundacji, wyczerpują znamiona
niegospodarności, godzą w dobre imię i wizerunek Fundacji; z tych samych przyczyn
Fundatorowi przysługuje prawo uchylenia uchwały Zarządu.
Fundator może udzielić upoważnienia Radzie do rozwiązania Zarządu przed upływem
kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
Upoważnienie może określać szczególne przyczyny rozwiązania Zarządu.

§ 16
1. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do
kompetencji innych organów, w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji w stosunkach zewnętrznych,
b) prowadzenie spraw Fundacji, kierowanie jej bieżącą działalnością,
c) realizacja celów statutowych,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych funkcjonowania Fundacji,
g) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji,
h) rekomendowanie Fundatorowi i Radzie dokonania zmian statutu Fundacji, likwidacji
Fundacji lub połączenia z inną fundacją.
2. Fundator lub Rada może zobowiązać Zarząd do sporządzania i przedkładania tym organom
planów pracy i planów finansowych.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji nie rzadziej niż raz na kwartał; za
zgodą Fundatora posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w innym miejscu, także za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba, zawiadamiając
wszystkich członków Zarządu o terminie posiedzenia pocztą elektroniczną lub telefonicznie,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, tak by z informacją tą członek
zarządu mógł zapoznać się na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. Procedura wezwania określona w § 17 pkt. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy
wszyscy członkowie Zarządu są obecni w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu
wyznaczonym przez Fundatora do odbywania posiedzeń Zarządu.
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4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał zwykłą większością głosów,
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W zarządzie, w którym liczba
członków jest parzysta, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji lub reprezentacji Fundacji.
§ 18
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie albo łącznie z innym
członkiem Zarządu.

e) Fundator
§ 19
1. Fundator stoi na straży przestrzegania postanowień niniejszego statutu, czuwa nad
prawidłowością działania Fundacji, dba o dobre imię i realizację celów Fundacji oraz czynnie
uczestniczy w prowadzeniu polityki kadrowej.
2. Fundator pełni funkcję reprezentacyjną, w szczególności może reprezentować Fundację w
sprawach innych niż majątkowe.
3. W razie braku powołania Rady Naukowej, jej zadania określone § 13 pkt. 7 lit. a należą do
kompetencji Fundatora; Fundator może przekazać kompetencje Rady Naukowej innemu
organowi Fundacji.
4. Fundator może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji.
5. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić Fundatorowi oraz osobom kontrolującym i
innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie potrzebne do przeprowadzenia
kontroli informacje i dokumenty dotyczące działalności Fundacji.
6. Mając na względzie dobro Fundacji, we wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania
Fundacji organy Fundacji podejmują decyzje po uprzedniej konsultacji z Fundatorem,
przedłożeniu Fundatorowi projektu uchwały i uzyskaniu jego opinii.
7. W razie podjęcia uchwały bez uprzedniej akceptacji Fundatora, Fundator może zarządzić
wstrzymanie wykonania lub uchylenie uchwały, w szczególności gdy uchwała stoi w
sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa, statutem, celami, interesami Fundacji, a
także gdy godzi w dobre imię i wizerunek Fundacji.
8. Decyzje Fundatora nie wymagają uzasadnienia.
9. Z chwilą śmierci Fundatora jego kompetencje, w szczególności w sferze obsadzania organów
Fundacji i dokonywania zmian w statucie Fundacji wykonuje Rada, a w razie jej braku lub
niemożności działania - Rada Naukowa.
10. Kadencja organu, o którym mowa w § 19 pkt 9 nie może upłynąć przed dokonaniem zmian w
statucie, o ile okażą się one niezbędne dla dalszego funkcjonowania Fundacji po śmierci
Fundatora.
11. W przypadku, gdy zmarły Fundator był jedynym członkiem Zarządu, kadencja organu, o
którym mowa w § 19 pkt 9 nie może upłynąć przed ukonstytuowaniem się nowego Zarządu.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 20
1. Z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 19 pkt 9, zmian w statucie Fundacji
dokonuje Fundator. Organy Fundacji mogą rekomendować Fundatorowi propozycje zmian
w statucie.
2. Fundator może udzielić Zarządowi lub Radzie upoważnienia do dokonania zmian w statucie,
określając jednocześnie zakres zmian i wytyczne dotyczące treści zmienianych postanowień.
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3. Proponowane zmiany zostają przyjęte bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Fundator może podjąć decyzję o połączeniu z inną fundacją, gdy połączenie służyć ma
efektywnej realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Połączenia dokonuje się na warunkach określonych przez obie zainteresowane fundacje.
3. Fundator może udzielić Zarządowi lub Radzie upoważnienia do negocjacji warunków
połączenia oraz podjęcia uchwały o połączeniu z inną fundacją, określając jednocześnie
wytyczne dla przeprowadzenia procesu łączenia. Uchwała zostaje podjęta bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 22
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator po spełnieniu przesłanek likwidacji
określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o fundacjach.
2. Fundator może udzielić upoważnienia Zarządowi lub Radzie do podjęcia uchwały w sprawie
likwidacji Fundacji, określając wytyczne dla przeprowadzenia procesu likwidacji. Uchwała
Zarządu lub Rady wymaga jednomyślności.
3. Funkcję likwidatora Fundacji może pełnić Fundator, członek Zarządu, członek Rady lub inna
osoba związana z Fundacją, w szczególności będąca członkiem Komisji lub Rady Naukowej,
albo osoba lub osoby niezwiązane z Fundacją.
4. Likwidatora lub likwidatorów Fundacji powołuje, zawiesza i odwołuje Fundator. Fundator
może upoważnić Zarząd lub Radę do powołania, zawieszania i odwoływania likwidatorów.
5. Na likwidatorze ciąży obowiązek zawiadomienia o likwidacji odpowiednich organów.
6. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
decyzji Fundatora na rzecz podmiotów realizujących cele zbliżone do celów Fundacji, w tym
na rzecz innych fundacji lub stowarzyszeń, a także osób prywatnych lub podmiotów
gospodarczych, będących osobami fizycznymi bądź prawnymi.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Statut został ustanowiony przez Fundatora w Wałbrzychu, dnia 7 kwietnia 2014 roku.

Podpis Fundatora

9

