
Statut fundacji 

Europejska Fundacja Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości Krzemowa  

 
ROZDZIAŁ I 

 Postanowienia ogólne 

§ 1  

Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja Wspierania Innowacji i Przedsiębiorczości 
Krzemowa, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez:  

1). Mateusz Browiński, 
2). Dariusz Stangrecki, 
3). Władysław Labuda, 
4). Łukasz Śniegowski. 

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym z dnia 1 lipca 2011 r. zawartym przed 
notariuszem Krzysztofem Leszczyńskim w kancelarii notarialnej w Bydgoszczy  przy ul. 
Gdańskiej 51 ( Repetytorium A 2226/2011 ), zmienionym aktem notarialnym sporządzonym 
przez notariuszem Krzysztofem Leszczyńskim dnia 15 grudnia 2011 r. ( Repetytorium A  
4188/2011 ), zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez notariuszem Krzysztofem 
Leszczyńskim dnia 16 lutego 2012 r. ( Repetytorium A 531/2012 )  działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr 
46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu. 

§ 2  

Fundacją, posiada osobowość prawną.   

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz. 

§ 4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  
2. Dla właściwego realizowania wyznaczonych w statucie celów Fundacja może prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 



§ 5 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek. 
2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń, a także 

niezarejestrowanych porozumień o koalicji.  
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 31 Statutu. 

§ 6  

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.  

§ 7 

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres. 

§ 8 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami 
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów. 

§ 9 
 
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Gospodarki. 
 
 

Rozdział II 
Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji 

§ 10 

1. Celem głównym Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w zakresie promocji polskiej 
gospodarki oraz wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości na każdej płaszczyźnie 
życia społecznego, realizująca podstawowe interesy Rzeczypospolitej Polskiej. W 
szczególności chodzi o projekty mające w swojej treści: 

 
• stymulowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych i społeczno - gospodarczych, 
• wspomaganie inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej,  
• wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych służących 

rozwojowi i aktywizacji regionów, 
 
2.  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:  
 
● zapewnienie doradztwa socjologicznego, psychologicznego, technicznego, prawnego, 

ekonomicznego i gospodarczego, 
● organizację szkoleń i sympozjów krajowych i zagranicznych, 
● stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i wiedzy specjalistów, w tym z 

zagranicy oraz organizacji międynarodowych i zagranicznych, 
● stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń Fundacji, w szczególności z 

odpowiednich programów komputerowych, 



● propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii oraz nowoczesnej 
organizacji pracy, 

● udzielanie pomocy finansowej, 
● kojarzenie partnerów biznesowych, 
● udzielanie stypendiów, finansowanie opłat czesnego za naukę, wspomaganie finansowe 

szkół i ich wyposażanie w sprzęt edukacyjny, 
● powołanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród młodzieży i osób 

potrzebujących opieki i resocjalizacji, 
● prowadzenie badań i analiz obszarów będących przedmiotem zainteresowania Fundacji, 
● promocję aktywności służącej realizacji celów Fundacji 
● przygotowanie i prowadzenie programów rozwoju obszarów będących przedmiotem 

zainteresowania Fundacji, 
● monitoring i tworzenie baz danych będących przedmiotem zainteresowania fundacji, 
● realizację i doradztwo projektów unijnych, 
● organizację, odzysk i recykling  sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
● prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, 
● działalność wydawniczą i internetową, 
● prowadzenie punktów informacyjnych, 
● organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z procesami 

odzysku i unieszkodliwianie zużytego sprzętu, 
● wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia 

oraz wzrostu gospodarczego w regionach, 
● promocję kultury i produktów regionalnych w kraju i zagranicą, 
● propagowanie wiedzy z zakresu Nowych Technologii, 
● wspieranie inicjatyw społecznych propagujących nowe technologie i wiedzę techniczną, 
● wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy sieci telekomunikacyjnej na wsi, 
● działalność oświatową, naukowo - techniczną, naukową, szkoleniową, doradczą i 

kulturalną, 
● aktywizację osób wykluczonych. 

§ 11 

1. Oprócz realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Fundaję, Fundacja współdziała również 
z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i 
prawnymi 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. 

2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie 
instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

3. Fundacja może prowadzić także działalnośc gospodarczą wspierającą realizację celów 
statutowych. 

4. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem. 

 

 

§ 12  



Realizacja celów Fundacji oparta jest na zasadach trwałości działalności społecznie użytecznej, 
prawie do korzystania z pomocy publicznej, w tym także programów pomocowych Unii 
Europejskiej przy poszanowaniu norm społecznego współżycia i społecznej sprawiedliwości. 

 

Rozdział III  

Maj ątek i dochody Fundacji 

§ 13  

Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego oraz środków finansowych, praw 
majątkowych, niematerialnych, nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w trakcie 
jej działaności.  

§ 14  

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, 
2. przychodów z majątku nieruchomego, ruchomego oraz innych praw majątkowych, 
3. dotacji i subwencji osób prawnych oraz instytucji państwowych i samorządowych, 
4. ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, 
5. odsetek bankowych, dywidend i zysków z udziałów, akcji, obligacji i innych papierów 

wartościowych lub instrumentów finansowych, 
6. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej. 

§15 

1. Fundusz Założycielski Fundacji wynosi 3.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) i został wniesiony 
przez Fundatorów w formie pieniężnej, to jest przez każdego z nich w kwotach po 750 zł ( 
siedemset pięćset złotych).  

2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł ( 
jeden tysiąc złotych).  

§ 16 

1. Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje 
celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów i jeżeli ofiarodawcy 
nie postanowili inaczej.  

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.  

 
§17 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem 
 

§ 18 



Fundacji zabrania się: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
członków organów lub pracowników oraz osób z którymi 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 na rzecz 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 na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

Rozdział IV 
 Organy Fundacji 

§ 19  

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji i Kolegium Programowe.  

 
 

Rada Fundacji. 
 

§ 20 
 

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym 
Fundacji. 

2. Rada składa się z co najmniej trzech członków. 
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na 

miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje 
swą decyzją Rada. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w 
wyniku decyzji podjętej w tajnym głosowaniu pozostałych jej członków. 

5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku : 
• pisemnej rezygnacji z członkostwa,  
• śmierci członka Rady,  
• odwołania, 
• skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

umyślnie. 
• powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez 

członka Rady stosunku pracy z Fundacją  
6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje 

pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 
7. Członkowie Rady:  

• nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 
Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia, 

• nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 



• mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 21 
 
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub 

Fundatora, zgłoszony na piśmie. 
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą 

większością głosów, z tym, że dla wazności tych uchwał wymagana jest obecność 
conajmniej połowy składu jej członków. 

4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
5. Każdy członek Rady ma jeden głos. 
6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszeni członkowie Kolegium 

Programowego. Udział człnków Kolegium ma charakter doradczy. 
7. Rada sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu 

specjalistów. 
 

§ 22 
 

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. Tworzenie i likwidowanie jednostek gospodarczych Fundacji. 
8. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd. 

§ 23 

Zarząd Fundacji 
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym składa się z 1 (jednej) 

do 5(pięciu) osób powoływanych na okres 5 lat.  
2. Funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną 

kadencję. 
3. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy ich pełnomocnicy lub osoby trzecie. 
4. W przypadku Zarządu co najmniej trzy osobowego w jego skład wchodzi: 

• Prezes, 
• Wiceprezes, 
• Sekretarrz, 

5. Zarząd Fundacji powołuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów w obecności 
conajmniej połowy jej członków.  

6. Rada powołuje Prezesa Zarządu.  



7. Powołanie dwóch osób do Zarządu Fundacji stanowi, że jedna osoba pełni funkcję Prezesa, a 
druga osoba funkcję Wiceprezesa lub Sekretarza zgodnie z uchwałą o powołaniu. 

8. Członkostwo w Zarządie ustaje z chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez 
członka Zarządu. 

9. Odwołanie Członka Zarządu przez Radę następuje poprzez podjęcie jednomyślnej uchwały 
w obecności 2/3 jej członków w przypadku:  
• podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka 

Zarządu, 
• choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji, 
• nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok, 
• nienależytego wypełniania funkcji członka,  
• istotnego naruszenia postanowień Statutu. 
 

§ 24 
Do kompetencji Zarządu należą :  
1. kierowanie działalnością Fundacji oraz jej reprezentowanie na zewnątrz, 
2. realizowanie uchwał Rady,  
3. uchwalanie regulaminów, 
4. występowanie w sprawie zmian statutu Fundacji, 
5. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 
6. zarządzenie majątkiem i funduszami Fundacji ,  
7. zwoływanie posiedzeń Rady, 
8. ustalanie liczby stałych pracowników Fundacji, 
9. zatrudnianie pracowników Fundacji,  
10. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji. 
11. podejmowanie decyzji w sprawie form i środków oraz wysokości pomocy udzielanej 

przez Fundację,  
12. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.  
 

§ 25 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę  potrzeb, nie rzadziej jednak niż  1 raz na pół 

roku.   
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. 
 

§ 26 
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów 

rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub w formie głosowania 

pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.  
3. Posiedzenie Zarządu odbywać się może za pośrednictwem nowoczesnych technologii, a 

protokół z takiego posiedzenia zatwierdza się na najbliższym zwyczajnym posiedzeniu. 
4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub uczestnictwo w 

głosowaniu pisemnym conajmniej połowy członków Zarządu Fundacji.   
 
 

§ 27 
W przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu za wynagrodzeniem stosowną umowę 
zawiera w imieniu Fundacji ustanowiony w tym celu pełnomocnik .  
 

 



 
§ 28 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego 
upoważniony jest Prezes Zarządu zaś w przypadku zarządu wieloosobowego upoważniony jest 
każdy Członek Zarządu samodzielnie.   
  

§ 29 
 

Kolegium Programowe Fundacji 
1. Kolegium Programowe Fundacji, zwane dalej Kolegium jest organem doradczym  Fundacji. 

Członków Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd zwykłą większością głosów. 
2. Do zadań Kolegium należy: 

• występowanie z wnioskami do Zarządu, 
• wspieranie merytoryczne Fundacji przy realizacji kolejnych celów statutowych. 

3. Posiedzenia Kolegium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
4. Posiedzenia Kolegium zwoływane są na wniosek Członka Zarządu lub Członka Kolegium. 
5. Przewodniczącym posiedzenia Kolegium jest Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.  
 
 

Rozdział V 
Działalność gospodarcza Fundacji 

§ 30  

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność obejmująca: 

1. 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 
2. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
3. 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
4. 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 
5. 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 
6. 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
7. 58.11.Z - Wydawanie książek 
8. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 
9. 63.12.Z - Działalność portali internetowych 
10. 69.10.Z - Działalność prawnicza 
11. 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
12. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
13. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej 
14. 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
15. 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 
16. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
17. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 
18. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników 



19. 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej 
20. 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
21. 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
22. 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 
23. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
24. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
25. 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim 
26. 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 
27. 85.59.A - Nauka języków obcych 
28. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
29. 18.11.Z -Drukowanie gazet 
30. 18.12.Z -Pozostałe drukowanie 
31. 18.13.Z -Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
32. 18.14.Z -Introligatorstwo i podobne usługi 
33. 18.20.Z -Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
34. 55.10.Z -Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
35. 55.20.Z -Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  
36. 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 
37. 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie 
38. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
39. 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
40. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 
41. 58.13.Z - Wydawanie gazet 
42. 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
43. 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi 
44. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych 
45. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów 
46. 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
47. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne 
48. 64.91.Z - Leasing finansowy 
49. 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów 
50. 66.21.Z - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 
51. 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami 
52. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
53. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
54. 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 
55. 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 
56. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne 
57. 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności 
58. 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 
59. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 
60. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych 
61. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej 



62. 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

63. 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 
64. 84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą 

oraz pozostałymi usługami społecznymi,  z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 
65. 84.13.Z - Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 
66. 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
67. 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych 
 
W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub 
zezwolenie, Fundacja będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub 
zezwolenia. 
 

§ 31 

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wyodrębnionych jednostek gospodarczych. 

2. Działalność gospodarczą prowadzona bezpośrednio przez Fundacje organizuje i kieruje 
Zarząd. 

3. Jednostki gospodarcze są wyodrębniane na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych 
przez nie środków własnych. 

4. Jednostki gospodarcze są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi. 
5. Decyzję o powołaniu i odwołaniu kierownika jednostki gospodarczej podejmuje Zarząd. 
6. Zarząd powołuje likwidatorów jednostki gospodarczej i sprawuje nadzór nad ich 

działalnością. 
7. Kierownik jednostki gospodarczej jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do 

wszelkich czynności związanych z kierowaniem jednostką. 
8. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia 

nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu. 
9. Zakres działania jednostki gospodarczej oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

kierownika określa regulamin organizacyjny Zakładu. .   

§ 32 

1. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są na cele statutowe Fundacji. 
2. Działalność gospodarcza Fundacji nie może obejmować działalności określonej jako cel 

statutowy Fundacji. 
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 
4. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na 

wynagrodzenia określa Zarząd. 
5. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają 

amortyzacji i umarzają się według obowiązujących zasad. 
6. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd. 

 

Rozdział VI 
Zmiana statutu Fundacji 



§ 33 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady.  
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została 

ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim. 
3. Fundacja w toku swej działalności może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie 

będące w sprzeczności z dotychczasowymi. 

Rozdział VII 
Likwidacja Fundacji 

§ 34 

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

wobec wyczerpania się jej środków finansowych lub majątku i utraty płynności finansowej.  
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.  
3. W uchwale o likwidacji Zarząd wskazuje Członków Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem 

będzie dokonanie czynności likwidacyjnych.  
4. Członków Komisji Likwidacyjnej odwołuje Rada mocą uchwały podjętej jednomyślnie w 

obecności 2/3 jej członków. 
5. Fundatorzy mogą stanowić Komisję Likwidacyjną. 
6. W przypadku likwidacji Fundacji  Rada określa cel, na który zostanie przekazany majątek 

Fundacji, przy czym cel ten musi być zbieżny z celem działania Fundacji. 
7. O likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia Ministra Gospodarki. 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

§ 35 

1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 
fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. 
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada w formie uchwały podjętej jednomyślnie. 

§ 36 

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

 
 
Bydgoszcz, dnia: 21 lutego 2012 r. 


