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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROTOKOŁU NR 2/2013 Z ZEBRANIA FUNDATORÓW FUNDACJI „LABORATORIUM 

PRAWA I GOSPODARKI” Z DNIA 11 MARCA 2013 ROKU: 

 

Tekst jednolity STATUTU 

FUNDACJI „LABORATORIUM PRAWA I GOSPODARKI” 

z dnia 29 stycznia 2013 roku, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 11 marca 2013 

roku 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja „Laboratorium Prawa i Gospodarki” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez 

Jakuba Dulskiego, Michała Jabłońskiego i Krzysztofa Koźmińskiego (zwanych dalej łącznie 

„Fundatorami”), aktem notarialnym za Rep. A nr 762/2013 sporządzonym w dniu 16 stycznia 2013 r. 

przed asesorem notarialnym Iwoną Mieloch, zastępcą notariusza Michała Walkowskiego 

prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Złotej nr 73, w siedzibie tejże 

kancelarii, i prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach (Dz.U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja jest niezależną, pozarządową instytucją zajmującą się analizą rozwiązań prawnych, 

zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, z punktu widzenia realizacji zasady 

wolności działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i sprzyjania przedsiębiorczości, a także 

podejmowaniem działań zmierzających do usuwania barier prawnych w rozwoju gospodarki i 

przedsiębiorczości w Polsce.  

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa. 

2. Fundacja działa na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

3. Dla wykonywania swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i tymczasowe placówki 

terenowe, w formach przewidzianych uchwałami Zarządu Fundacji. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
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Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 3 

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie i gospodarczo użytecznej na rzecz 

otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi gospodarki i promocji przedsiębiorczości w Polsce, 

zwłaszcza  w zakresie: 

a) procesów stanowienia prawa w zakresie istotnym dla gospodarki i przedsiębiorczości, przez organy 

prawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej (w tym władze samorządowe), jak również organy Unii 

Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych lub z udziałem wymienionych organów; 

b) procesów stanowienia norm wpływających na rozwój gospodarki i przedsiębiorczości przez 

podmioty niepubliczne, w tym przede wszystkim przez organizacje branżowe, zawodowe, izby 

gospodarcze itp.; 

c) monitorowania praktyki stosowania i interpretacji prawa przez organy władzy publicznej w zakresie 

dotyczącym wolności działalności gospodarczej oraz zapobiegania jej niekonstytucyjnym lub 

nadmiernym ograniczeniom na etapie tworzenia oraz stosowania prawa; 

d) wspomagania procesów stanowienia prawa w zakresie istotnym dla gospodarki i przedsiębiorczości; 

e) procesów stosowania prawa oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie istotnym dla gospodarki i 

przedsiębiorczości; 

f) eliminowania barier prawnych w rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości; 

g) edukacji przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

mikroprzedsiębiorców, w zakresie istotnych dla nich zagadnień prawnych; 

h) wspierania organów władzy publicznej w kreowaniu norm prawnych oraz prowadzeniu polityki 

służącej rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości oraz usuwających bariery prawne w tym 

zakresie; 

i) wspierania organów władzy publicznej w krzewieniu kultury stosowania prawa sprzyjającej 

rozwojowi  gospodarki i przedsiębiorczości; 

j) wspomagania organizacji przedsiębiorców, izb gospodarczych i samorządów 

gospodarczych/organów samorządu gospodarczego w  relacjach z organami władzy publicznej; 

k) wspomagania przedsiębiorców w minimalizowaniu skutków potencjalnych nadużyć organizacji 

konsumenckich, ekologicznych, związków zawodowych i innych organizacji społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem takich nadużyć w toku postępowania administracyjnego lub sądowo-

administracyjnego; 
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l) działań odnoszących się do zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego rozwoju w 

zakresie środowiska naturalnego, w sprawach dotyczących osób fizycznych, osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych, na etapie tworzenia i stosowania prawa; 

m) upowszechniania wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych sprzyjających gospodarce i 

przedsiębiorcom; 

n) wspomagania innych organizacji pozarządowych oraz partii politycznych w tworzeniu i realizowaniu 

programów zmian prawnych oraz zmian polityki państwa na rzecz rozwoju gospodarki i 

przedsiębiorczości; 

o) propagowania, w kontekście rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, ekonomicznej analizy prawa. 

 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez: 

a) upowszechnianie, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej rozwiązań prawnych 

sprzyjających gospodarce i przedsiębiorczości; 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie raportów, analiz oraz innych publikacji dotyczących stanu 

legislacji, stosowania prawa i wymiaru sprawiedliwości w zakresie istotnym dla gospodarki i 

przedsiębiorczości; 

c) przygotowywanie oraz propagowanie strategii i programów zmian prawnych na rzecz rozwoju 

gospodarki i przedsiębiorczości; 

d) przygotowywanie oraz propagowanie postulatów progospodarczej i prorynkowej wykładni 

obowiązujących aktów prawnych w formie raportów, analiz i innych publikacji; 

e) inicjowanie, prowadzenie oraz wspieranie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w 

obszarze prawa gospodarczego, zarówno prywatnego, jak i publicznego, a także prawa procesowego 

i podatkowego w zakresie istotnym dla gospodarki i przedsiębiorców; 

f) organizację debat, konferencji i sympozjów; 

g) działalność wydawniczą; 

h) monitorowanie procesów legislacyjnych oraz procesów stosowania prawa i wymiaru 

sprawiedliwości; 

i) udział w procesach legislacyjnych poprzez konsultowanie, opiniowanie i analizę projektów aktów 

prawnych oraz zabieganie o uwzględnienie zmian korzystnych z punktu widzenia gospodarki i 

przedsiębiorczości; 

j) udział w procesach stosowania prawa i wymiaru sprawiedliwości, przede wszystkim w charakterze 

podmiotu na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, 

cywilnych, karnych, karnoskarbowych i innych oraz poprzez przedstawianie stanowisk Fundacji w 
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takich postępowaniach; 

k) zwracanie się do organów ochrony prawnej z wnioskami o zajęcie stanowiska lub podjęcie leżących 

w kompetencji tych organów działań na rzecz gospodarki i przedsiębiorczości; 

l) tworzenie platform wymiany oraz przekazywania myśli i poglądów w zakresie kreowania rozwiązań 

prawnych sprzyjających gospodarce i przedsiębiorczości, zarówno rzeczywistych, jak i w przestrzeni 

wirtualnej; 

m) współpracę z podmiotami świadczącymi profesjonalną obsługę prawną w zakresie istotnym dla 

gospodarki i przedsiębiorców; 

n) kooperację z innymi organizacjami pozarządowymi z kraju i z zagranicy; 

o) współpracę ze środkami masowego przekazu na rzecz wywierania wpływu na kształtowanie opinii w 

zakresie spraw istotnych dla gospodarki i przedsiębiorców; 

p) konsultacje w zakresie apolitycznego i niezależnego przygotowywania elementów programów partii 

politycznych na ich zlecenie w obszarze istotnym dla gospodarki i przedsiębiorców oraz 

recenzowanie takich programów w/w zakresie; 

q) wystąpienia publiczne przedstawicieli Fundacji; 

r) wsparcie i pośrednictwo dla organizacji przedsiębiorców oraz polskich instytucji publicznych w 

kontaktach z organami władzy publicznej innych państw w celu poprawy sytuacji prawnej polskich 

przedsiębiorców na zagranicznych rynkach; 

s) przygotowywanie niezależnych ekspertyz, w szczególności na zlecenie organizacji przedsiębiorców, 

izb gospodarczych, samorządu gospodarczego i partii politycznych; 

t) współpracę z prawniczymi samorządami zawodowymi w zakresie kształcenia kadr profesjonalnych 

prawników specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów prawnych hamujących rozwój 

gospodarczy i przedsiębiorczość; 

u) organizację akcji i kampanii informacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat 

rozwiązań prawnych korzystnych dla gospodarki i przedsiębiorczości; 

v) prowadzenie poradni prawnej dla mikroprzedsiębiorców; 

w) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych w zakresie zgodnym z celem Fundacji; 

x) organizowanie i prowadzenie mediacji w zakresie sporów związanych z przedmiotem działalności 

Fundacji; 

y) współpracę ze szkołami wyższymi i ich jednostkami organizacyjnymi; 

z) wykorzystanie narzędzi ekonomicznej analizy prawa; 

aa) działalność szkoleniową i edukacyjną, w szczególności organizację kursów, szkoleń i konkursów. 
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§ 4 

Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami krajowymi i 

zagranicznymi dla osiągania swoich celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter 

współpracy lub wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 

przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu funduszy z innych źródeł. 

 

Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 5 

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski, przyznany Fundacji przez Fundatorów 

w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 

złotych). Wszyscy Fundatorzy są zobowiązani do wniesienia tego funduszu w formie wkładów 

pieniężnych solidarnie w częściach równych. 

2. Dochody Fundacji, wchodzące także do majątku Fundacji, pochodzą z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych; 

c) środków finansowych pozyskanych w celu realizacji poszczególnych projektów Fundacji, jako 

wsparcie udzielone przez instytucje dokonujące rozdziału środków publicznych, w tym 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; 

d) dywidend i zysków z akcji i udziałów w kapitałowych spółkach handlowych; 

e) odsetek bankowych; 

f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości; 

g) dalszych świadczeń Fundatorów; 

h) dochodów z działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 Statutu. 

3. Składnikami majątkowymi Fundacji mogą być: pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane 

Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości. 

 

§ 6 

1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i w skarbowych papierach 

wartościowych. Fundacja, w celu ulokowania majątku Fundacji, może także nabywać nieruchomości i 

rzeczy ruchome. 

2. Majątek Fundacji oraz dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na 
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realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji (w tym nabywanie 

przedmiotów i usług niezbędnych dla działalności Fundacji). 

3. Część bieżących dochodów z majątku Fundacji może być ponadto, uchwałą Zarządu, przeznaczone 

na sfinansowanie działalności gospodarczej Fundacji, o której mowa w § 8 poniżej. 

 

§ 7 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

2. W przypadku podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, uchwałą Zarządu 

możliwe jest wydzielenie odrębnych ksiąg rachunkowych służących prowadzonej działalności 

gospodarczej.  

 

§ 8 

1.   Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Fundacja może prowadzić w kraju, oraz poza jego granicami 

działalność gospodarczą w następującym zakresie określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności: 

a) Działalność wydawnicza (58), 

b) Działalność portali internetowych (63.12.Z), 

c) Działalność prawnicza (69.10. Z), 

d) Pozostałe drukowanie (18.12.Z), 

e) Badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

(72.20.Z), 

g) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), 

h) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

i) Reklama (73.1), 

j) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), 

k) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (70.22.Z), 

l) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(94.99.Z). 
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2.  Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej przez Fundację jest podjęcie stosownej 

uchwały przez Zarząd. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność 

gospodarczą nie może być mniejsza niż 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) i zostanie dookreślona w 

uchwale Zarządu w przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej. 

3.   Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 

powołanych przez Zarząd w drodze uchwały odrębnych jednostek organizacyjnych. Uchwała 

określa nazwę oraz strukturę i zasady funkcjonowania oraz likwidacji takiej jednostki, a w 

szczególności zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w 

jednostkach organizacyjnych Fundacji prowadzących działalność gospodarczą. 

4.   Czysty zysk z działalności gospodarczej, w zakresie, w jakim nie podlega dalszemu 

finansowaniu tej działalności, przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów Fundacji oraz 

pokrywanie kosztów jej działalności. 

 

Rozdział IV 

Uprawnienia Fundatorów, Organy Fundacji i Rada Programowa 

§ 9 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. Fundatorzy, składając jednomyślne oświadczenie woli w tym 

zakresie, mogą podjąć także decyzję o powołaniu Rady Fundacji: 

2. Fundatorzy, składając jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie, rozwiązują Radę Fundacji. 

Rada Fundacji może ulec także rozwiązaniu w przypadku podjęcia jednomyślnej uchwały przez Radę 

Fundacji w tym zakresie. Rozwiązanie Rady Fundacji nie jest dopuszczalne w przypadku śmierci 

wszystkich Fundatorów. 

3. Rozwiązanie Rady Fundacji nie stoi na przeszkodzie ponownemu jej powołaniu w trybie ust. 1 

powyżej. 

4. W przypadku powołania Rady Fundacji, do zakresu i trybu jej działania stosuje się postanowienia § 

10-12.  

5. W przypadku powołania Rady Fundacji, wykonuje ona ponadto inne czynności, do których 

wykonywania niniejszy Statut umocowuje Fundatorów działających jednomyślnie, chyba że Statut 

stanowi inaczej. Nie dotyczy to decyzji Fundatorów o rozwiązaniu Rady Fundacji. 

6. Z chwilą rozwiązania Rady Fundacji, Fundatorzy ponownie wykonują czynności, o których mowa w 

ust. 5 powyżej. 

7. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego Statutu przewidują podejmowanie czynności przez 
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Radę Fundacji a Rada Fundacji nie została powołana lub uległa rozwiązaniu, postanowień tych nie 

stosuje się. 

8. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego Statutu przewidują składanie przez Fundatorów 

jednomyślnego oświadczenia woli, oświadczenie takie dla swojej ważności powinno mieć formę 

pisemną, wskazywać datę i zawierać podpisy wszystkich żyjących Fundatorów. 

 

 

Rada Fundacji 

§ 10 

1. Radę Fundacji, w przypadku jej powołania, tworzą Fundatorzy oraz inne osoby wskazane przez 

Fundatorów w jednomyślnym oświadczeniu woli Fundatorów o powołaniu Rady Fundacji. W skład 

Rady Fundacji mogą wchodzić także inne osoby powołane do jej składu na podstawie odrębnej 

uchwały Rady Fundacji. Nie będący Fundatorami członkowie Rady Fundacji dzielą się na stałych 

członków Rady Fundacji oraz członków kadencyjnych. 

2. Członkostwo Fundatora w Radzie Fundacji wygasa tylko w przypadku śmierci, rezygnacji oraz w 

przypadku, o którym mowa w ust. 8 poniżej. Do oświadczenia o rezygnacji stosuje się ust. 9 poniżej. 

Fundator, w przypadku wcześniejszej rezygnacji, może w każdej chwili złożyć Przewodniczącemu 

Rady Fundacji oświadczenie o ponownym wstąpieniu do Rady Fundacji; nie dotyczy to jednak 

przypadku wskazanego w ust. 8 poniżej. 

3. Stali członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 

głosów, w tym wszystkich Fundatorów.  

4. Stały członek Rady Fundacji, nie będący Fundatorem, może zostać odwołany głosami co najmniej ¾ 

członków Rady Fundacji, w tym wszystkich Fundatorów. W głosowaniu nie bierze udziału 

odwoływany członek Rady Fundacji. Uchwała podlega uzasadnieniu, a odwołany członek Rady 

Fundacji może się zwrócić do Rady Fundacji o ponowne rozpatrzenie sprawy pisemnym wnioskiem 

złożonym Przewodniczącemu Rady Fundacji w terminie 30 dni od podjęcia skarżonej uchwały.  

5. Kadencyjni członkowie Rady Fundacji są powoływani przez Radę Fundacji uchwałą podjętą 

bezwzględną większością głosów. Uchwała zawiera dane personalne wybranego członka Rady oraz 

okres kadencji, nie dłuższy niż 3 lata. Każdy Fundator ma prawo wniesienia pisemnego sprzeciwu do 

Przewodniczącego Rady Fundacji wobec takiej uchwały w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. 

Wniesienie sprzeciwu przez Fundatora uchyla uchwałę o wyborze kadencyjnego członka Rady 

Fundacji. 
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6. Kadencyjny członek Rady Fundacji może zostać odwołany w każdym czasie uchwałą podjętą 

bezwzględną większością głosów, w tym przynajmniej dwóch Fundatorów. W głosowaniu nie bierze 

udziału odwoływany członek Rady Fundacji.  

7. W pozostałych przypadkach członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci 

lub w przypadku, o którym mowa w ust. 8 poniżej. 

8. Członek Rady Fundacji, w tym Fundator, może zostać odwołany uchwałą podjętą bezwzględną 

większością głosów w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne 

przestępstwo popełnione na szkodę Fundacji lub umyślne przestępstwo karnoskarbowe w związku z 

działalnością Fundacji. W głosowaniu nie bierze udziału odwoływany członek Rady Fundacji. 

Członek Rady Fundacji, będący Fundatorem, odwołany w w/w trybie może skutecznie żądać 

przywrócenia go do składu Rady Fundacji z chwilą zatarcia skazania.. 

9.  Każdy członek Rady Fundacji może w dowolnym czasie ustąpić z Rady Fundacji składając 

oświadczenie woli w tym zakresie Przewodniczącemu Rady Fundacji, a gdy nie jest to w danym 

momencie możliwe, zawiadamiając o niej dwóch członków Rady Fundacji, którzy mają obowiązek 

zawiadomić o tym pozostałych członków Rady. 

10. Członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu w przypadku: (a) czasowej lub stałej obiektywnej 

niemożliwości sprawowania funkcji przez członka Rady; (b) ubezwłasnowolnienia; (c) nabycia 

statusu podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym w zakresie 

umyślnego popełnienia przestępstwa na szkodę Fundacji lub umyślnego przestępstwa 

karnoskarbowego w związku z działalnością Fundacji; (d) odbywania kary pozbawienia wolności lub 

zastosowania wobec tego członka Rady tymczasowego aresztowania. W czasie zawieszenia 

członkostwa zainteresowanego nie wlicza się do składu osobowego Rady Fundacji. Zawieszony 

członek Rady nie wykonuje prawa głosu. 

11. Zawieszenie ustaje w przypadku: (a) ustania obiektywnej niemożliwości sprawowania funkcji przez 

członka Rady; (b) uchylenia ubezwłasnowolnienia; (c) umorzenia postępowania w sprawie 

umyślnego popełnienia przestępstwa lub przestępstwa karnoskarbowego na szkodę Fundacji lub 

uniewinnienia członka Rady Fundacji w tym zakresie, względnie podjęcia uchwały o odmowie 

odwołania zainteresowanego w procedurze wskazanej w ust. 8; (d) zakończenia odbywania kary 

pozbawienia wolności lub stosowania tymczasowego aresztowania 

12. Pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy w oświadczeniu woli o 

utworzeniu Rady. Każdy kolejny Przewodniczący Rady Fundacji wybierany będzie przez Radę 

spośród członków Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz 

oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego 
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Rady Fundacji. 

13. W przypadku, gdy Przewodniczący nie uczestniczy w zebraniu Rady Fundacji, powinien wskazać 

jednego członka Rady Fundacji, który prowadzi zebranie. 

14. Tryb działania Rady Fundacji, w zakresie nieuregulowanym w Statucie, może określać uchwalony 

przez nią Regulamin Rady Fundacji.  

15. Przewodniczący może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia swojej funkcji. W takim przypadku 

rezygnację składa pisemnie lub ustnie do protokołu na zebraniu Rady Fundacji, zwołanym specjalnie 

w celu przyjęcia rezygnacji, lub w zwykłym trybie, a Rada Fundacji ma obowiązek powołania ze 

swojego grona nowego Przewodniczącego na tym samym zebraniu. Rezygnacja Przewodniczącego 

staje się skuteczna z momentem powołania jego następcy. 

16. W razie śmierci, odwołania lub rezygnacji wszystkich Fundatorów z członkostwa w Radzie Fundacji, 

automatycznie prawa Fundatorów w Radzie Fundacji, określone w Statucie, zyskują stali członkowie 

Rady Fundacji, pełniący swoją funkcję w tym momencie. 

 

§ 11 

1. Rada Fundacji, w przypadku jej powołania, zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym, 

najpóźniej do 30 czerwca każdego roku. 

2. Uchwały Rady Fundacji zapadają przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Fundacji. 

Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej. W razie 

równej liczby głosów za i przeciw uchwale decydująca jest większość głosów Fundatorów; jeśli i te 

głosy rozkładają się równo, wówczas decyduje głos Przewodniczącego lub osoby przewodniczącej 

zebraniu Rady Fundacji zgodnie z § 10 ust. 13.  

3. Jeśli Statut stanowi, że decyzja Rady Fundacji musi być podjęta przez wszystkich Fundatorów, 

ważność uchwały wymaga udziału w głosowaniu wszystkich Fundatorów wykonujących prawo 

głosu. 

4. W sprawach pilnych Rada Fundacji może podejmować czynności, bez oficjalnego zwoływania 

zebrania przez Przewodniczącego Rady, z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. W takim przypadku, dla swej ważności, uchwały wymagają zatwierdzenia na najbliższym 

zebraniu Rady.  

5. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch 

członków Rady Fundacji, jednego Fundatora lub Prezesa Zarządu.  
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§ 12 

Do zadań Rady Fundacji, w przypadku jej powołania, należy: 

a) kontrola wewnętrzna i bieżący nadzór nad działalnością Fundacji; 

b) podejmowanie decyzji o zasadach zatrudnienia członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia; 

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz 

sprawozdania finansowego i udzielanie członkom Zarządu absolutorium; 

d) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg 

rachunkowych oraz realizacji dochodów i wydatków Fundacji; 

e) ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji i zatwierdzanie lub ustalanie regulaminu Zarządu; 

f) inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu i kontrolą realizacji celów statutowych 

Fundacji; 

g) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji; 

h) wyrażanie zgody na nabycie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu lub udziału w takich prawach przez Fundację oraz na ich obciążanie 

prawami rzeczowymi; 

i) powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków. 

 

 

Zarząd 

§ 13 

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i jednego lub więcej 

Wiceprezesów. 

2. Prezes, Wiceprezesi oraz członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani jednomyślnym 

oświadczeniem woli Fundatorów w tym zakresie. Zarząd powoływany jest na dwuletnią kadencję. W 

przypadku niezłożenia przez Fundatorów jednomyślnego oświadczenia woli w zakresie powołania 

Zarządu przed upływem kadencji dotychczasowego Zarządu, w skład Zarządu kolejnej kadencji 

wchodzą Fundatorzy. Zarząd w takim składzie wybiera ze swojego grona Prezesa oraz Wiceprezesa 

Zarządu. 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 

4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może określać regulamin Zarządu. Regulamin 

Zarządu może być określony przez Zarząd (w takim przypadku podlega on zatwierdzeniu przez 
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Fundatorów wyrażających jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie), albo ustalony przez 

Radę Fundacji.  

5. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych 

członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu. 

6. Odmowa zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Zarządu lub odwołanie 

Prezesa Zarządu przez Fundatorów składających jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie 

skutkuje skróceniem kadencji całego Zarządu.  

7. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Fundacji. Z chwilą powołania 

Rady Fundacji lub poszerzenia jej składu wygasa członkostwo w Zarządzie tych jego członków, 

którzy weszli w skład Rady Fundacji. 

 

 

§ 14 

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, zrzeczenia się 

członkostwa, odwołania przez Fundatorów składających jednomyślne oświadczenie woli w tym 

zakresie lub w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 7. 

2. Skrócenie kadencji, o którym mowa w § 13 ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z upływem kadencji i 

następuje z chwilą wyboru nowego Zarządu, nie później niż w terminie 21 dni od podjęcia uchwał 

wskazanych w § 13 ust. 6 powyżej. Nie podjęcie decyzji o wyborze w tym terminie skutkuje 

bezskutecznością uchwały Rady Fundacji lub decyzji Fundatorów, o których mowa w § 13 ust. 6 

powyżej. 

3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Prezesa Zarządu oraz w przypadku wygaśnięcia mandatu 

Prezesa Zarządu z przyczyny wskazanej w § 13 ust. 7, Prezesem Zarządu zostaje dotychczasowy 

wiceprezes lub, w przypadku większej liczby wiceprezesów, wiceprezes wskazany przez Fundatorów 

w oświadczeniu o wyborze Zarządu. Jeśli liczba członków Zarządu spadła poniżej liczby wskazanej w 

§ 13 ust. 1 powyżej, wówczas Prezesem Zarządu zostaje jedyny członek Zarządu, który zwraca się do 

Fundatorów o uzupełnienie składu Zarządu, w trybie wskazanym w § 13 ust. 2. 

 

§ 15 

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

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie 

są wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych organów Fundacji oraz Fundatorów działających 
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jednomyślnie, a w szczególności: 

a) opracowywanie strategii i programów działania Fundacji; 

b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

c) podejmowanie decyzji co do powoływania i likwidacji placówek terenowych Fundacji, wyrażanie 

zgody na nabycie lub objęcie udziałów i akcji w kapitałowych spółkach handlowych, wyrażanie zgody 

na udział Fundacji w innych fundacjach, stowarzyszeniach, lub innych formach zorganizowanej 

aktywności społecznej lub gospodarczej; 

d) uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminów organizacyjnych Fundacji; 

e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów; 

f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego; 

g) organizowanie i prowadzenie działalności statutowej Fundacji; 

h) realizowanie uchwał Rady Fundacji, w przypadku jej utworzenia; 

i) przedstawianie Radzie Fundacji, w przypadku jej utworzenia, do rozpatrzenia wniosków 

dotyczących głównych kierunków działalności Fundacji.  

3. W ramach wykonywania swoich kompetencji, w razie potrzeby, Zarząd może powołać określoną 

osobę na stanowisko Dyrektora Zespołu Fundacji. Dyrektor Zespołu Fundacji wykonuje 

wyspecjalizowany wycinek zadań statutowych Fundacji pod nadzorem Zarządu. Każda uchwała o 

powołaniu Dyrektora określa zakres kompetencji pełniącej tę funkcję osoby. O ile uchwała o 

powołaniu Dyrektora nie stanowi inaczej, Dyrektor pełni swoją funkcję honorowo. 

4. Zarząd odwołuje Dyrektorów Zespołów Fundacji. 

 

§ 16 

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest bezwzględna większość głosów. W razie równej liczby 

głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności – Wiceprezesa 

Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu są podejmowane na jego posiedzeniach, lub w formie głosowania pisemnego, o ile 

wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania. Uchwały mogą być także 

podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez 

formalnego zwoływania posiedzenia, ale w takim przypadku ich podjęcie powinno zostać następnie 

udokumentowane pisemnie na najbliższym posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes 

Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Zarządu, Przewodniczącego Rady 

Fundacji lub jednego z Fundatorów. 
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3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

4. Zarząd corocznie, w terminie do 15 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji, w 

przypadku jej utworzenia, sprawozdanie roczne z działalności Fundacji za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

 

Rada Programowa 

§17 

1. Rada Fundacji może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu powołać Radę Programową w 

składzie określonym przez odpowiednia uchwałę Rady Fundacji, powoływaną i odwoływaną przez 

Radę Fundacji spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie dziedzin 

związanych z celami statutowymi Fundacji. W przypadku nie powołania Rady Fundacji, czynności 

tych dokonują Fundatorzy składając jednomyślne oświadczenie woli w tym zakresie. 

2. Rada Programowa wyłania ze swojego grona Przewodniczącego.  

3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku, a w sprawach pilnych, wynikłych między 

posiedzeniami Rady, doraźnie na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji albo Prezesa Zarządu 

lub Przewodniczącego Rady Programowej. 

4. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb obrad oraz podejmowania uchwał może określać regulamin 

Rady Programowej uchwalany przez Radę Fundacji działającą z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Przewodniczącego Rady Programowej. 

5. Członkowie Rady Programowej pełnią swoją funkcję honorowo. 

6. Rada Programowa nie jest organem Fundacji i pełni funkcje doradcze oraz opiniodawcze. 

 

 

 

Rozdział V 

Zmiana Statutu; połączenie z inną fundacją 

§ 18 

Zmian w Statucie Fundacji, w tym zmiany celu Fundacji, dokonują Fundatorzy składając jednomyślne 

oświadczenie woli w tym zakresie. W przypadku powołania Rady Fundacji, wyłączną kompetencję w 

tym zakresie posiada Rada Fundacji, która zmian w Statucie dokonuje uchwałą podjętą bezwzględną 

większością głosów, w tym przez wszystkich Fundatorów. 
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§ 19 

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach 

określonych przez zainteresowane strony. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy 

składając jednomyślne oświadczenie woli. W przypadku powołania Rady Fundacji, wyłączną 

kompetencję w tym zakresie posiada Rada Fundacji, która podejmuje uchwałę bezwzględną 

większością głosów, w tym przez wszystkich Fundatorów. 

 

Rozdział VI 

Likwidacja Fundacji 

§ 20 

1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy składając jednomyślne oświadczenie woli. W 

przypadku powołania Rady Fundacji, wyłączną kompetencję w tym zakresie posiada Rada Fundacji, 

która podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów, w tym co najmniej dwóch Fundatorów. 

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane wyłącznie na cele 

określone w § 3 Statutu, wskazane przez Fundatorów, składających jednomyślne oświadczenie woli 

w tym zakresie.  

3. Fundatorzy, składając jednomyślne oświadczenie woli, wyznaczają likwidatora, do którego 

obowiązków należy w szczególności wykonanie następujących obowiązków: 

a) zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji; 

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swoich wierzytelności w 

terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia o likwidacji; 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli; 

d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia wierzycieli; 

e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku fundacji; 

f) przekazanie środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli na cele wskazane przez 

Fundatorów zgodnie z ust. 2 powyżej; 

g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wykreślenie 

Fundacji z rejestru. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 21 

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

wyjątkiem tych postanowień Statutu, których realizacja jest konieczna dla dokonania czynności 

rejestracji Fundacji. Postanowienia te wchodzą w życie z chwilą podpisania niniejszego Statutu przez 

Fundatorów. 
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