Statut Fundacji Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK
z dnia …………………………………..

Preambuła
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich mając na uwadze rozszerzenie i rozwój
swojej działalności statutowej powołuje Fundację Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP), zwany dalej „Fundatorem”
ustanowił aktem notarialnym, sporządzonym w dniu ………………….. przed ……………………….,
notariuszem w ………….., za repertorium A Nr ………………… Fundację pod nazwą: Fundacja
Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.
U. 1991 r., Nr 46, poz. 97 z późń. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę oraz siedzibę, pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§3
1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polski, a także poza jej granicami.
2. Fundacja może posiadać oddziały, w tym oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki
organizacyjne (filie).
3. Fundacja do celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w tłumaczeniu na wybrany
język obcy, jednak z zachowaniem w tej nazwie słowa „ZODIAK”.
§4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
Fundacja podlega nadzorowi Ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§6
Celem Fundacji jest działalność na rzecz:
1) opracowania programu i realizowania działalności Warszawskiego Pawilonu Architektury
ZODIAK w Warszawie;
2) zbierania i popularyzacji wiedzy o architekturze i urbanistyce (promocja i upowszechnianie ze
szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego);
3) budowania dialogu wokół zagadnień z obszaru architektury i urbanistyki;
4) wprowadzania do debaty publicznej krytycznej refleksji na temat architektury i urbanistyki;
5) popularyzacji działań interdyscyplinarnych na styku sztuki, architektury i urbanistyki oraz
rozwijania świadomości społecznej poprzez edukację w zakresie historii i teorii tych dyscyplin;
6) włączenia się w nurt badań naukowych nad zagadnieniami związanymi z architekturą i
urbanistyką, w tym rozwojem miast;
7) promocji zawodów architekta i urbanisty i ich roli w życiu publicznym;
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8) integracji środowiska warszawskich architektów i urbanistów oraz osób związanych z działalnością
architektoniczną i urbanistyczną.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji;
2) inspirowanie działalności naukowej i kulturalnej;
3) inicjowanie i promowanie wystaw, konferencji, konkursów, warsztatów, festiwali, seminariów,
sympozjów, debat, spotkań i innych imprez w dziedzinie architektury, kultury i sztuki, itp.;
4) działalność informacyjną,
5) utrzymywanie kontaktów z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o
podobnym profilu działania;
6) skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności, w tym przedstawicieli
środowisk artystycznych, architektonicznych, urbanistycznych, naukowych, edukacyjnych i
kulturalnych oraz organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą;
7) prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz w dziedzinie architektury, urbanistyki, kultury i
sztuki;
8) prowadzenie prac badawczo‐rozwojowych;
9) uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych;
10) członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji;
11) współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, uczelniami, osobami fizycznymi i
prawnymi w realizacji wspólnych celów statutowych (współdziałanie to może przybrać formę
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł).
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 50 000 (słownie: ……………………………).
2. Z funduszu założycielskiego zostaje wydzielony odrębny fundusz w wysokości 10 000 (słownie:
…………………..) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej, o której mowa w
rozdziale IV Statutu.
3. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabywane przez
Fundację w czasie jej działania.
4. Środki na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w
szczególności z:
1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
2) innych darowizn, zapisów, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
3) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
4) dochodów z darów, zbiórek i innych imprez publicznych,
5) odsetek i wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
7) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w polskich złotych, a także w walutach obcych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
7. Gospodarka finansowa Fundacji prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
podatkowego w tym zakresie.
ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§9
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1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju lub za granicą z tym, że dochód
uzyskany z tej działalności, będzie przeznaczony na realizacje działalności statutowej Fundacji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w następujących zakresach:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

82.30.Z ‐ działalność związana z organizacją wystaw, wykładów i kongresów,
58.14.Z ‐ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
47.61.Z ‐ sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
58.19.Z ‐ pozostała działalność wydawnicza,
85.59.B ‐ pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
73.11.Z ‐ działalność agencji reklamowych,
73.20.Z ‐ badanie rynku i opinii publicznej,
56.29.Z ‐ pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
68.20.Z ‐ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

§10
1. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd
Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub pośrednio poprzez
wyodrębnione jednostki organizacyjne zwane zakładami gospodarczymi.
3. Wydzielonymi zakładami gospodarczymi kierują ich kierownicy powoływani przez Prezesa Zarządu
Fundacji, którzy pozostają w podległości organizacyjnej i służbowej od Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków
kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Prezesa
Zarządu Fundacji i zaakceptowane przez Fundatora.
ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI
§11
Organami Fundacji są:
1) Fundator,
2) Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu również „Radą”,
3) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części statutu również „Zarządem”.

1.

2.
3.
4.
5.

§12
Organy Fundacji – Rada Fundacji i Zarząd Fundacji – mogą być zwoływane pisemnie lub przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, przy czym o planowanym posiedzeniu
danego organu Fundacji muszą być zawiadomieni wszyscy jego członkowie.
Posiedzenia organów Fundacji mogą odbywać się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub być
prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość
uważa się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.
Uchwały organów Fundacji mogą być podejmowane osobiście, drogą głosowania pisemnego lub
przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
Zasady korzystania ze środków porozumiewania się na odległość określa regulamin danego
organu Fundacji tj. Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji, zaakceptowany przez Fundatora.
§13
FUNDATOR

1. Fundator jest organem nadzorującym i kontrolnym.
2. Fundator każdorazowo wybiera i odwołuje wszystkie osoby do Rady Fundacji. Sposób wyboru i
odwołania Członków Rady Fundacji został wskazany w § 14.
3. Fundator wybiera i odwołuje ze składu Rady Fundacji 7 jego Członków, przy czym 4 osoby spośród
Członków Rady Fundacji winny być członkami OW SARP, w tym:
a) jedna osoba będąca jednocześnie Prezesem OW SARP lub pełniącą obowiązki Prezesa OW SARP,
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b) jedna osoba będąca jednocześnie Członkiem Zarządu OW SARP,
c) dwie osoby będące jednocześnie członkami OW SARP.
4. Pozostałych 3 członków Rady Fundacji Fundator wybiera i odwołuje zarówno spoza grona osób
będących członkami OW SARP jak i z członków OW SARP. Decyzja w tym zakresie należy wyłącznie
do Fundatora.
5. Decyzja Fundatora w sprawie odwołania i powołania jakiejkolwiek osoby do Rady Fundacji
następuje formie uchwały.
6. Fundator powołuje na pierwszą kadencję skład Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
7. Do kompetencji Fundatora w ramach nadzoru i kontroli należy:
a) weryfikacja wszelkiej dokumentacji Fundacji,
b) wydawanie opinii na temat celowości wydatkowania środków Fundacji,
c) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
d) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji, powołaniu likwidatora lub likwidatorów i
przeznaczeniu zasobów i majątku Fundacji pozostałych po likwidacji,

1.
2.

3.

4.

a)
b)
c)

5.

a)
b)
c)
d)
e)
6.

a)
b)
c)
d)
e)

§14
RADA FUNDACJI
Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym.
Rada Fundacji jest organem składającym się z 7 członków, przy czym 4 osoby pełniące funkcję
Członka Rady Fundacji winny być odpowiednio: Prezesem OW SARP lub pełniącym obowiązki
Prezesa OW SARP, Członkiem Zarządu OW SARP oraz członkami OW SARP.
Trzej pozostali członkowie Rady Fundacji są wybierani przez Fundatora spośród członków OW
SARP oraz przedstawicieli innych środowisk twórczych i naukowych, których działalność,
doświadczenie jest tożsame lub podobne do celów statutowych Fundacji
Kadencja Członka Rady Fundacji będącego jednocześnie Prezesem OW SARP (lub pełniącej
obowiązki Prezesa OW SARP) rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia kadencji Rady Fundacji i jego
powołania przez Fundatora do Rady Fundacji, a wygasa z chwilą:
wygaśnięcia kadencji Rady Fundacji,
zakończenia pełnienia funkcji Prezesa OW SARP (lub pełnienia obowiązków Prezesa OW SARP) i
odwołania go z tego powodu przez Fundatora z Rady Fundacji,
śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji Prezesa OW SARP i
Członka Rady Fundacji z tym, że w tym ostatnim przypadku niezbędna jest decyzja o odwołaniu
przez Fundatora,
Kadencja Członka Rady Fundacji będącego jednocześnie Członkiem Zarządu OW SARP rozpoczyna
się z chwilą rozpoczęcia kadencji Rady Fundacji i jego powołania przez Fundatora do Rady Fundacji
a wygasa z chwilą:
wygaśnięcia kadencji Rady Fundacji,
zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu OW SARP i odwołania go z tego powodu przez
Fundatora z Rady Fundacji,
rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji,
śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji Członka Rady Fundacji
z tym, że w tym ostatnim przypadku niezbędna jest decyzja o odwołaniu przez Fundatora,
odwołania go przez Fundatora, w przypadkach o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
Kadencja Członka Rady Fundacji będącego jednocześnie członkiem OW SARP (poza osobami
wskazanymi w ust. 4 i 5) rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia kadencji Rady Fundacji i jego
powołania przez Fundatora do Rady Fundacji a wygasa z chwilą:
wygaśnięcia kadencji Rady Fundacji,
wygaśnięcia prawa członkostwa w OW SARP i odwołania go z tego powodu przez Fundatora z
Rady Fundacji,
rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji,
śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji Członka Rady Fundacji
z tym, że w tym ostatnim przypadku niezbędna jest decyzja o odwołaniu przez Fundatora,
odwołania przez Fundatora w przypadkach o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
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7. Kadencja Członka Rady Fundacji powołanego zgodnie z § 13 ust. 4 rozpoczyna się z chwilą
rozpoczęcia kadencji Rady Fundacji i jego powołania przez Fundatora do Rady Fundacji a wygasa z
chwilą:
a) wygaśnięcia kadencji Rady Fundacji,
b) rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji,
c) śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji Członka Rady Fundacji
z tym, że w tym ostatnim przypadku niezbędna jest decyzja o odwołaniu przez Fundatora,
d) odwołania go przez Fundatora, w przypadkach o których mowa w § 11 niniejszego paragrafu.
8. Pierwsza kadencja Rady Fundacji jest 5 letnia. Każda następna kadencja Rady Fundacji jest 4
letnia. Funkcję Członka Rady Fundacji (w tym Przewodniczącego Rady Fundacji) można pełnić
więcej niż jedną kadencję.
9. Kadencyjność Członków Rady Fundacji jest ściśle związana z kadencyjnością Rady Fundacji, co
oznacza, że w przypadku powołania nowego Członka Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji
Rady Fundacji, jego kadencja upłynie z dniem upływu danej kadencji Rady Fundacji lub wcześniej o
ile zajdą inne przesłanki, o których mowa w niniejszym paragrafie.
10.Kadencyjność o której mowa powyżej, w odniesieniu do Członków Rady Fundacji, którzy pełnią
jednocześnie funkcję Prezesa OW SARP (lub pełnić obowiązki Prezesa OW SARP) oraz Członka
Zarządu OW SARP, jest ściśle związana z pełnieniem przez nich funkcji w Zarządzie OW SARP. W
przypadku, gdy upłynie kadencja Rady Fundacji, a będą oni nadal sprawować funkcję Prezesa OW
SARP (lub pełnić obowiązki Prezesa OW SARP) oraz Członka Zarządu OW SARP, są oni powoływani
przez Fundatora na kolejną kadencję, która zostanie skrócona w przypadkach o których mowa w
niniejszym paragrafie.
11.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności: podjęcia przez Członka Rady Fundacji
pracy o charakterze uniemożliwiającym należyte wypełnianie tej funkcji, nienależytego
wypełnienia obowiązków, istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji, działania
mogącego wyrządzić lub wyrządzającego szkodę Fundacji, prawomocnego skazania za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe, Fundator może odwołać
Członka Rady Fundacji.
12.Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. W przypadku, jeśli skazanie będzie
dotyczyć osoby pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa OW SARP (lub pełniącej obowiązki Prezesa
OW SARP), Fundator może do czasu wyboru kolejnego Prezesa OW SARP lub osoby pełniącej
obowiązki Prezesa OW SARP i powołania do Rady Fundacji, powołać tymczasowo jako Członka
Rady Fundacji osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu OW SARP. Odwołanie takiej osoby nastąpi
w momencie powołania nowo wybranego Prezesa OW SARP lub osoby pełniącej obowiązki
Prezesa OW SARP do Rady Fundacji. W przypadku odwołania przez Fundatora Członka Rady
Fundacji, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa OW SARP lub funkcję pełniącego obowiązki
Prezesa OW SARP, z powodu podjęcia przez takiego Członka Rady Fundacji pracy o charakterze
uniemożliwiającym należyte wypełnianie tej funkcji, nienależytego wypełnienia obowiązków,
istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji, działania mogącego wyrządzić lub
wyrządzającego szkodę Fundacji, Fundator może do czasu wyboru kolejnego Prezesa OW SARP lub
osoby pełniącej obowiązki Prezesa OW SARP i powołania do Rady Fundacji, powołać tymczasowo
jako Członka Rady Fundacji osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu OW SARP. Odwołanie takiej
osoby nastąpi w momencie powołania nowo wybranego Prezesa OW SARP lub osoby pełniącej
obowiązki Prezesa OW SARP do Rady Fundacji.
13.Rada Fundacji w drodze uchwały podczas pierwszego posiedzenia w danej kadencji, wybiera ze
swego grona swojego Przewodniczącego i jego zastępcę, przy czym Przewodniczącym nie może
być osoba pełniąca jednocześnie funkcję Prezesa OW SARP (lub pełniąca obowiązki Prezesa OW
SARP). Odwołanie Przewodniczącego lub jego zastępcy może odbyć się w głosowaniu Członków
Rady Fundacji w obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji większością 2/3 głosów.
14.Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy jej zebraniom oraz reprezentuje Radę
Fundacji na zewnątrz, przy czym Rada Fundacji nie posiada kompetencji do reprezentowania
Fundacji na zewnątrz.
15.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku w okresie najpóźniej w ciągu 4 tygodni od daty
zwołania, przy czym zawiadomienie o terminie posiedzenia winno być wysłane do Członków Rady
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Fundacji z 2‐tygodniowym wyprzedzeniem. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W przypadku, gdy
Przewodniczący nie zwoła na wniosek Zarządu lub Fundatora Radę Fundacji w przewidzianym w
Statucie terminie, Fundator ma prawo zwołać samodzielnie Radę Fundacji, o czym informuje
Członków Rady Fundacji z 2‐tygodniowym wyprzedzeniem.
16.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów
rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego.
17.W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd Fundacji i inne
zaproszone przez Fundatora oraz Członków Rady Fundacji osoby.
18.Zasady działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin, zaakceptowany przez
Fundatora.
19.Członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia poza zwrotem kosztów swojego udziału w
posiedzeniach Rady Fundacji. Wynagrodzenie zostanie ustalone w odrębnym Regulaminie
wynagradzania uchwalonym przez Radę Fundacji i zaakceptowanym przez Fundatora.
§15
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym jej Prezesa Zarządu Fundacji
(za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu Fundacji w tym pierwszego Prezesa Zarządu Fundacji
powołanego przez Fundatora), w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Fundacji zwykłą
większością głosów,
2) podejmowanie decyzji dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami
Zarządu Fundacji, w tym wysokości ich wynagrodzenia,
3) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie lub odrzucanie rocznych sprawozdań z
działalności i sprawozdań finansowych oraz udzielanie lub nieudzielanie członkom Zarządu
Fundacji absolutorium,
4) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
5) opiniowanie programów merytorycznych Fundacji,
6) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
7) promowanie działalności i dorobku Fundacji.
§16
Nikt nie może łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

§17
ZARZĄD FUNDACJI
Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 członków (w tym Prezesa Zarządu Fundacji i
Wiceprezesa Zarządu Fundacji) powoływanych na 4 letnie kadencje Zarządu Fundacji przez Radę
Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
Powołanie pierwszego składu Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu Fundacji dokonuje
Fundator na 4‐letnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić więcej niż jedną kadencję.
Kadencyjność Członków Zarządu Fundacji (w tym Prezesa Zarządu Fundacji) jest ściśle związana z
kadencyjnością Zarządu Fundacji, co oznacza, że w przypadku powołania nowego Członka Zarządu
Fundacji w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji, jego kadencja upłynie z dniem upływu danej
kadencji Zarządu Fundacji lub wcześniej, o ile zajdą przesłanki o których mowa w niniejszym
paragrafie
Prezes Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Fundacji.
Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji (w tym członkostwo Prezesa Zarządu Fundacji) na skutek:
a) upływu kadencji,
b) śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie funkcji Członka Zarządu
Fundacji z tym, że w tym ostatnim przypadku niezbędna jest decyzja o odwołaniu przez
Fundatora,
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c) rezygnacji z pełnienia funkcji,
d) odwołania przez Radę Fundacji, w przypadkach o których mowa w ust.8 niniejszego
paragrafu, przy czym przed upływem kadencji nie można odwołać pierwszego składu Zarządu
powołanego przez Fundatora, bez jego zgody.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności: podjęcia przez Członka Zarządu
Fundacji (w tym Prezesa Zarządu Fundacji) pracy o charakterze uniemożliwiającym należyte
wypełnianie tej funkcji, nienależytego wypełnienia obowiązków, istotnego naruszenia
postanowień statutu Fundacji, działania mogącego wyrządzić szkodę Fundacji, prawomocnego
skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe, działania
mogącego wyrządzić szkodę lub wyrządzającego szkodę Fundacji, Rada Fundacji może odwołać
Członka Zarządu Fundacji (w tym Prezesa Zarządu Fundacji) zwykłą większością głosów w
obecności 2/3 jej członków.
9. W razie niepowołania nowego Zarządu Fundacji we właściwym terminie, dotychczasowy Zarząd
Fundacji pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Zarządu Fundacji.
10.Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa
Zarządu Fundacji.
11.Zasady działania Zarządu Fundacji określa uchwalony przez Radę Fundacji regulamin i
zaakceptowany przez Fundatora.
12.Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§18
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji w zakresie bieżącej działalności
Fundacji i niezastrzeżonej do kompetencji innych organów, w szczególności:
1) kierowanie działalnością Fundacji,
2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
3) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
4) realizowanie programu ustalanego przez Radę Fundacji,
5) realizacja wszelkich decyzji podejmowanych przez Fundatora,
6) wykonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych czynności w zakresie zatrudniania
pracowników i rozwiązywania umów o pracę, jak również zawieranie i rozwiązywanie wszelkich
umów cywilnoprawnych,
7) tworzenie lub likwidacja i nadzorowanie jednostek organizacyjnych oraz ustalanie zakresu ich
działalności, w tym opracowywanie ich regulaminów,
8) uchwalanie rocznych planów finansowych,
9) przyjmowanie lub odrzucanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
10) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych oraz
przedkładanie ich Radzie Fundacji do akceptacji.

ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB REPREZENTACJI
§19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo, lub dwóch
Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. W imieniu Fundacji oświadczenia woli mogą składać także pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd
Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w ust. 1 powyżej, działający na podstawie
pisemnego upoważnienia.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU
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§ 20
Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały podjętej samodzielnie przez Fundatora lub
przez Fundatora na wniosek Rady Fundacji albo Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII
LIKWIDACJA
§ 21
1. O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania celów statutowych lub wyczerpania środków i
majątku Fundacji decyduje samodzielnie Fundator lub Fundator na wniosek Rady Fundacji albo
Zarządu Fundacji.
2. Jeżeli uchwała o likwidacji Fundacji nie powołuje likwidatora lub likwidatorów, likwidację Fundacji
przeprowadza Zarząd Fundacji.
3. Środki i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany rzecz organizacji
pozarządowych o celach zbliżonych do celów Fundacji, wskazanych przez Fundatora.

PODPISY
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