STATUT FUNDACJI „INSTYTUT MIKROMAKRO”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1 Nazwa i misja Fundacji
1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Instytut Mikromakro” zwana dalej „Fundacją”,
ustanowiona

przez:

Przemysława

Gamdzyka,

Andrzeja

Gontarza,

Krzysztofa

Komorowskiego, Sławomira Kosielińskiego i Piotra Rutkowskiego, zwanych dalej
Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Martynę Gonstał z
Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Kraski 31, działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.
zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Fundacja może używać również swojej
nazwy w innych wersjach językowych.
4. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
5. Fundacja może używać wyróżniających się znaków graficznych.
6. Fundacja jest „think tankiem”, tj. niezależną organizacją pozarządową, tworzącą idee
i programy dla życia publicznego w Polsce.
7. Misja Fundacji brzmi – „Programujemy przyszłość ”.

§ 2 Teren działania, siedziba
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Odznaki i nagrody

1. Fundacja może ustanowić odznaki i nagrody honorowe oraz przyznawać je,
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 4 Minister właściwy

1. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego.
Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 5. Cele Fundacji
1. Celami Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w
szczególności w sferze zadań publicznych:

 promocja i wspieranie strategicznego myślenia oraz działania w sferze rozwoju
cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego Polski – w skali kraju, na arenie
europejskiej i w skali globalnej, a także na obszarze poszczególnych gmin i
regionów;
 promocja i wspieranie twórczego, aktywnego, innowacyjnego podejścia do
rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i gospodarczych
wynikających z wyzwań współczesnej cywilizacji i rozwoju nowoczesnych
technologii;
 lokalizacja, uświadamianie i wspieranie kluczowych, strategicznych czynników
zrównoważonego rozwoju oraz doskonalenie umiejętności ich wykorzystania na
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rzecz tworzenia warunków sprzyjających poprawie sytuacji społecznogospodarczej i cywilizacyjnej kraju;
 działanie na rzecz efektywnego, konstruktywnego wykorzystania przez
społeczeństwo, państwo i przedsiębiorstwa istniejącego potencjału
rozwojowego, w tym m.in. zarówno zasobów naturalnych jak i kapitału
ludzkiego oraz dążenie do wzmacniania i doskonalenia najważniejszych atutów
prorozwojowych społeczeństwa i kraju;
 pomoc różnym grupom społecznym, organizacjom i instytucjom w kreowaniu
strategicznych, perspektywicznych programów rozwoju społecznogospodarczego i cywilizacyjnego oraz integracja środowisk nastawionych na
twórcze, aktywne rozwiązywanie współczesnych problemów cywilizacyjnych;
 upowszechnianie idei i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności i innych strategicznych
obszarów aktywności społeczno-gospodarczej wynikających z rozwoju
współczesnej cywilizacji i kluczowych dla umacniania pozycji i roli Polski w
Unii Europejskiej oraz na świecie.
 budowanie świadomości społecznej o najnowszych osiągnięciach techniki i
edukacja społeczna w zakresie współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
 wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
 skupianie wokół idei Fundacji twórców, przedstawicieli nauki, działaczy
samorządowych i administracji państwowej, działaczy sfery kultury oraz
środowisk biznesowych w kraju i za granicą, jak również efektywna integracja
tych środowisk wokół idei Fundacji

§ 6 Realizacja celów

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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 organizację konferencji, sympozjów, wystaw, seminariów i innego rodzaju
spotkań czy imprez masowych mających na celu gromadzenie i wymianę
informacji oraz propagowanie idei rozwijanych przez Fundację
 prowadzenie działalności edukacyjnej, m.in. poprzez organizację kursów,
szkoleń, warsztatów, wykładów, odczytów, wydawanie publikacji edukacyjnych
jak również tworzenie oraz prowadzenie instytucji edukacyjnych;
 opracowywanie raportów, analiz, zestawień statystycznych, opracowań typu
foresight, ekspertyz, programów i strategii rozwoju oraz kampanii społecznych;
 prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w tym m.in. inicjowanie i
prowadzenie interdyscyplinarnych badań na temat kluczowych czynników
strategicznego rozwoju cywilizacyjnego oraz tworzenie i prowadzenie instytucji
naukowo-badawczych;
 uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach naukowobadawczych i eksperckich;
 upowszechnianie wiedzy o strategicznych czynnikach rozwoju, prowadzenie
działalności informacyjnej i opiniotwórczej, m.in. poprzez wydawanie własnych
publikacji, w tym czasopism, współpracę z mediami oraz inicjowanie i
prowadzenie debat publicznych;
 prowadzenie działalności wydawniczej, w tym m.in. w postaci elektronicznej
oraz tworzenie baz wiedzy;
 organizowanie klastrów o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, sieci
współpracy oraz konsorcjów;
 organizacja wyjazdów naukowych i studyjnych, stażów i stypendiów krajowych oraz zagranicznych;
 doradzanie i konsulting dla instytucji publicznych oraz prywatnych;
 wpływanie na zmiany legislacyjne i zawartość dokumentów strategicznych
dotyczących rozwoju cywilizacyjnego w skali europejskiej, krajowej, regionalnej
i lokalnej oraz przygotowywanie i konsultowanie projektów aktów
legislacyjnych;
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 organizowanie współpracy i budowanie pomostów pomiędzy nauką a praktyką
oraz środowiskami polityków, naukowców, biznesu i działaczy społecznych;
 współpraca z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami myśli w celu wymiany
informacji, budowania zasobów wiedzy i organizacji wspólnych działań;
 współpraca z mediami oraz krajowymi i międzynarodowymi instytucjami i
organizacjami realizującymi zbliżone cele, skupianie wokół fundacji osób
zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli środowisk
naukowych, politycznych, biznesowych, edukacyjnych, kulturalnych;
 bezpośrednie wspieranie tworzenia strategicznych programów rozwoju,
finansowanie nagród za szczególne osiągnięcia w sferze strategicznego
podejścia do tworzenia warunków rozwoju cywilizacyjnego;
 gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację
celów fundacji;
 podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć
związanych z realizacją celów fundacji.

2. Fundacja działa poprzez:


Osobistą pracę Fundatorów, członków Zarządu, Rady Fundacji i Rady
Programowej, pracowników i woluntariuszy Fundacji nad realizacją przedsięwzięć,
o których mowa w punkcie poprzedzającym;



Finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym



Finansowe wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
3. Dochody osiągnięte z działalności określonej w ust. 1 przeznaczone są na
cele statutowe.
4. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych
osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
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§ 7 Fundusz założycielski
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3000
(trzech tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Wszyscy Fundatorzy są zobowiązani do wniesienia Funduszu
Założycielskiego solidarnie w częściach równych w formie wkładów
pieniężnych.
3. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację fundatorzy
przeznaczają kwotę 1000 (jednego tysiąca) złotych.

§ 8 Finanse i zobowiązania
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez
fundatorów
 darowizn, spadków, zapisów
 dotacji i subwencji osób prawnych
 dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
 dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
 dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
 wpływów z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych - w
szczególności z odsetek z rachunków bankowych, odsetek z lokat kapitałowych,
dochodów ze zbycia udziałów lub akcji, dochodów z dywidend
 innych wpływów i dochodów

§ 9 Sposób dysponowania majątkiem fundacji
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1. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach
bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla
Fundacji korzystny.
2.

Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości
przekazywany na realizację jej celów statutowych.

3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod
warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób
określony w punkcie poprzedzającym.
4. Zabronione jest:


udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji 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,
zwanych dalej "osobami bliskimi",



przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

§ 10 Dziedziczenie
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.

§ 11 Księgi rachunkowe
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
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§ 12 Darczyńcy i mecenasi
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Mecenasa
Fundacji lub inny uzgodniony tytuł.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13 Organy
1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

§ 14 Rada Fundacji
1. Radę Fundacji tworzą fundatorzy oraz osoby zasłużone dla Fundacji i
kluczowe dla realizacji jej celów. Rada może liczyć od 3 do 9 osób. Każdy z
członków Rady może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną
lub prawną, która przejmie wykonywanie obowiązków i uprawnień członka
Rady.
2. Pierwszy skład Rady Fundacji aż do czasu powołania pierwszego Zarządu
tworzą wyłącznie sami fundatorzy.
3. Dodatkowi członkowie Rady mogą zostać przyjęci i odwołani na mocy
uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum
połowy członków Rady. Dodatkowi członkowie Rady mogą zostać z niej
odwołani również wtedy, jeśli przynajmniej 3 fundatorów wyrazi taką
zgodną wolę.
4. Członkostwo w Radzie jest na czas nieokreślony. Członkowie Rady mogą
zrezygnować z udziału w niej na własną prośbę. Rezygnacja z członkowstwa
w Radzie wymaga formy pisemnej.
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5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo, nie otrzymują
tytułem pracy na rzecz Rady wynagrodzenia, ale mogą otrzymywać z tytułu
pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 15 Uprawnienia Rady
Rada jest organem o uprawnieniach nadzorczych, kontrolnych, inicjatywnych,
opiniodawczych i doradczych Fundacji.

§ 16 Wybory władz Rady
Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji, przy czym wybór i odwołanie
przewodniczącego odbywa się na podstawie uchwały podjętej kwalifikowaną
większością 3/5 głosów. Powołanie następuje na 3-letnią kadencję.

§ 17 Posiedzenia Rady
1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na
6 miesięcy.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji,
o ile zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w jej pracach lub wezwani do
złożenia wyjaśnień.
3. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być także zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji i instytucji, których działalność i cele jest zbieżna
z celami organizacji.

§ 18 Uchwały Rady
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków Rady, przy wymaganej obecności
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby
głosów, decydujący głos ma przewodniczący Rady, a w przypadku jego
nieobecności wiceprzewodniczący.
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§ 19 Kompetencje Rady
Do kompetencji Rady należy:
 Powoływanie członków Zarządu Fundacji i prezesa Fundacji.
 Odwoływanie Zarządu Fundacji lub poszczególnych członków Zarządu
 występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej
likwidacji,
 kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji
 określanie ew. wynagrodzenia i dodatkowego nagradzania członków Zarządu
Fundacji
 podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, obejmowaniu udziału w
spółkach lub powoływaniu spółek
 uchwalenie regulaminu Rady Fundacji
 uchwalanie aktów wewnętrznych Fundacji

§ 20 Dodatkowe organy
1. Rada Fundacji może powoływać dodatkowe organy Fundacji.
2. Rada Fundacji może powoływać lub odwoływać członków dodatkowych
organów Fundacji.

§ 21 Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 4 osób i jest powoływany na okres 18
miesięcy przez Radę Fundacji.
2. Wybór Zarządu Fundacji odbywa się w drodze głosowania kwalifikowaną
większością 3/5 głosów członków Rady Fundacji.
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3. Pierwszy skład Zarządu Rada powołuje na swoim pierwszym posiedzeniu, przy
czym w trybie określonym w pkt. 2 wskazuje prezesa Fundacji.
4. Nie można łączyć stanowiska członka Rady Fundacji i członka Zarządu Fundacji.
Dotyczy to również sytuacji, w której członka Rady Fundacji w jej pracach
reprezentuje osoba wyznaczona zgodnie z par. 18 pkt. 1.
5. W przypadku powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji
członkowstwo danej osoby w Radzie zostaje automatycznie zawieszone aż do
czasu jej odwołania albo ustąpienia z Zarządu Fundacji.

§ 22 Odwołanie Zarządu
1. Radzie Fundacji służy prawo natychmiastowego odwołania całego Zarządu, jak
również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań
sprzecznych z prawem lub niekorzystnych dla Fundacji.
2. Odwołanie, o którym mowa w pkt 1., odbywa się w drodze głosowania
kwalifikowaną większością 3/5 głosów członków Rady Fundacji.

§ 23 Wybór członków Zarządu
1. Prezes Zarządu Fundacji z grona Zarządu wybiera jednego albo dwóch
wiceprezesów.

§ 24 Kompetencje i obowiązki Zarządu
1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.
2. Swoje zadania Zarząd zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością przy
ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, Statutu i regulaminu.
3. Zarząd w szczególności:
 reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
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 ustala regulamin Biura Fundacji
 tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące
stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady
wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i
nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej
oraz działalności gospodarczej.

§ 25 Rada Programowa


Zarząd powinien powołać w pierwszym roku działalności

jako swoje ciało

doradcze, Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.


Decyzje o trybie wyboru członków Rady Programowej, jej liczebności i
kadencyjności podejmuje Zarząd.



Rada Fundacji może przedstawiać pod głosowanie Zarządu propozycje własnych
kandydatur na członków Rady Programowej.

§ 26 Wynagrodzenia Zarządu
1. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą być wynagradzani i
nagradzani przez Radę Fundacji.

§ 27 Uchwały i posiedzenia Zarządu
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby jego członków, w tym prezesa i jednego z wiceprezesów.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co

najmniej raz na trzy miesiące w terminie

ustalonym w regulaminie prac Zarządu. Termin pierwszego posiedzenia Zarządu
wyznaczają Fundatorzy.

§ 28 Oświadczenia woli
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1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym
prezes lub wiceprezes.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie czynności zwykłego zarządu
może składać jedna osoba upoważniona do tego przez cały Zarząd.

§ 29 Pracownicy Fundacji
1. Zarząd może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.
2. Zarząd może zatrudniać pracowników, w tym administracyjnych i finansowych, w
ramach realizowania celów statutowych Fundacji.
3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów
statutowych Fundacji.
4. Prezes Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 30 Zespoły doradcze i programowe
1. Zarząd Fundacji może powoływać inne zespoły doradcze i programowe oraz
ustalać regulaminy ich pracy.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 31 Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić samodzielnie, jak i przy współdziałaniu z innymi
podmiotami w kraju i za granicą działalność gospodarczą do osiągnięcia jej celów.
2. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:



organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw, targów, imprez i
konkursów (PKD 8230Z, 9002Z, 9321Z)



działalności wydawniczej (PKD 5811Z, 5812Z, 5814Z, 5819Z, 5821Z)



działalności edukacyjnej (PKD 8560Z, 8559B)
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działalności informacyjnej (PKD 6312Z, 6391Z,7021Z)



prac badawczo – rozwojowych (B+R) (PKD 7211Z, 7219Z, 7220Z, 7490Z)



działalności doradczej i konsultingowej, przygotowywania raportów, analiz,
ekspertyz, opracowań, opinii, programów, strategii (PKD 6910Z, 7022Z, 7810Z,
8299Z )



badania rynku i opinii publicznej (PKD 7320Z)



usług telekomunikacyjnych, audiowizualnych i mediowych (PKD 5911Z, 6010Z,
6020Z, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 7311Z)



usług turystycznych (PKD 7912Z, 7990A, 7990B, 7990)



usług okołoinformatycznych (PKD 6203Z, 6311Z)



realizacji innych zadań, w tym zadań publicznych (PKD 9499Z)

§ 32 Środki na działalność gospodarczą
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie
działalności gospodarczej środki z funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od
funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 33 Zakłady i inne jednostki
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie
wyodrębnionej – przez zakłady, instytuty i inne jednostki organizacyjne, zwane
dalej „zakładami”.
2. Fundacja może powoływać spółki lub obejmować udziały w spółkach.
3. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników
zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
4. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy
zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i on, z zastrzeżeniem treści §
30 pkt 7 niniejszego Statutu, wykonuje zadania pracodawcy w rozumieniu
Kodeksu pracy.
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5. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

§ 34 Ewidencja księgowa i gospodarka finansowa
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 35 Zmiana statutu
1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 36 Połączenie z inną fundacją
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z
inną fundacją.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem
właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji.

§ 37 Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
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2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w
drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem
treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez fundatorów.

§ 38 Statut
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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