Statut Fundacji Przedsiębiorczość Rozwój Edukacja

STATUT FUNDACJI
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ROZWÓJ EDUKACJA
z dnia 2 stycznia 2019 roku

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przedsiębiorczość Rozwój Edukacja, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
1)

Jacka Burego,

zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Andrzeja Tatarę w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Niecałej 3/11 w Lublinie (20-080)
w dniu 2 stycznia 2019 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz
niniejszego Statutu.
2.

Fundacja jest utworzona dla celów społecznie i gospodarczo użytecznych oraz prowadzi
działalność niemającą charakteru zarobkowego (not for profit), w postaci: aktywizacji
rozwoju samorządów i samorządności, pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju
gospodarczego, wspierania w pozyskiwaniu przez jednostki samorządu terytorialnego
z terenu Polski inwestorów krajowych i zagranicznych, promocji i rozwoju edukacji oraz
aktywizacji rynku pracy, a także kreowania i promocji postaw sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości

3.

Fundacja jest instytucją otoczenia biznesu (IOB).
§2

1.

Fundacja ma osobowość prawną.

2.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3

1.

Siedzibą Fundacji jest Marysin, gmina Jastków, Rzeczpospolita Polska.
§4

1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Fundacja może używać w obrocie skróconej nazwy: „Fundacja PRE” oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
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3.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się skrótem oraz
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.

Do realizacji swoich celów Fundacja może obejmować udziały lub akcje w spółkach
kapitałowych oraz tworzyć odrębne spółki kapitałowe, stowarzyszenia i fundacje.

5.

Fundacja może tworzyć biura, przedstawicielstwa, oddziały, zakłady, filie, centra, a także
przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych fundacji oraz wszelkich grup
inicjatywnych i porozumień klastrowych, zgodnych z celami działalności Fundacji.

6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
§5
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister
właściwy dla spraw gospodarki.

Cele i zasady działania Fundacji
§6
1.

Celami Fundacji są:
1)

wspieranie i aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości,

2)

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,

3)

pomoc w pozyskiwaniu dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu Polski
inwestorów krajowych i zagranicznych,

4)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

5)

aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie priorytetów
gospodarczych w obszarach B+R+I (w tym inteligentnych specjalizacji) oraz
kreowanie i promocja postaw w tym zakresie,

6)

wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej,

7)

wspieranie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego,

8)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9)

promocja i wspieranie gmin, powiatów i regionów, w szczególności w zakresie
potencjału inwestycyjnego,

10) zwiększenie aktywności MŚP z Polski na rynkach międzynarodowych –
internacjonalizacja,
11) podnoszenie konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP) oraz sektora rolnego,
12) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
13) zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (TIK),
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14) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników,
15) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,
16) wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych
stron oraz sprawności administracji publicznej,
17) promocja oraz aktywne wspieranie firm w stosowaniu rozwiązań w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
18) wspieranie działań naukowych, społecznych i gospodarczych związanych z
rozwojem nauki i gospodarki,
19) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
20) stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie
odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gmin, powiatów, województw
21) wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, techniki, oświaty i kultury,
22) wspieranie działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i rozwoju
samorządności,
23) ochrona i cyfryzacja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przyrodniczego
i turystycznego,
24) promocja postaw ekologicznych oraz zasady zrównoważonego rozwoju,
25) propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych,
26) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem kultury i historii regionu oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości,
27) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspierających rozwój demokracji,
28) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
29) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
30) działalność charytatywna.
§7
1.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez między innymi:
1)

promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie powstawania
nowych firm, w szczególności poprzez działania doradcze, analizy i tworzenie sieci
aniołów biznesu,

2)

organizowanie konkursów, programów stażowych, programów stypendialnych
i grantów mających na celu m.in.: wyrównywanie szans edukacyjnych,
w szczególności osób w trudnej sytuacji materialnej, a także wspieranie
i propagowanie talentów i twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
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3)

podejmowanie działań na rzecz powstawania formalnych i nieformalnych grup,
których celem będzie praca na rzecz nauki przedsiębiorczości, zdobywania nowych
umiejętności i kwalifikacji, a także rozwój środowisk lokalnych,

4)

integrowanie edukacji z biznesem, podejmowanie działań zmierzających do
optymalnego dopasowania kompetencji uczniów i absolwentów do wymagań
pracodawców oraz umożliwianie dwustronnego transferu wiedzy pomiędzy
biznesem a edukacją,

5)

inicjowanie i wspieranie programów gospodarczych i społecznych w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacji
obszarów wiejskich,

6)

przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,

7)

pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi
i jednostkami samorządu terytorialnego z Polski z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi,

8)

promowanie gmin, powiatów i województw, w szczególności w zakresie potencjału
inwestycyjnego,

9)

budowanie sieci współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi,
ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu
technologii, innowacji i aplikacji z dziedziny usług publicznych,

10) pomoc firmom w stosowaniu nowych, efektywnych rozwiązań w organizacji
i zarządzaniu,
11) wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji polskich regionów oraz współpraca
ze środowiskiem naukowym, gospodarczym i społecznym w tym zakresie,
12) wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju
produktów i usług,
13) transfer wiedzy naukowej oraz wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki,
14) tworzenie i promocję aktywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu wiedzy,
wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz technologii i innowacji,
15) inicjowanie i wspieranie współpracy i programów badawczo-rozwojowych (B+R)
z ośrodkami naukowymi oraz innowacyjnymi w dziedzinie nowych technologii,
odnawialnych źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw,
16) propagowanie oraz wspieranie idei innowacji w społeczeństwie oraz gospodarce,
17) organizowanie rankingów, konkursów promujących ideę przedsiębiorczości,
innowacji oraz inne cele statutowe Fundacji,
18) organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie edukacji
nieformalnej dzieci i młodzieży,
19) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej,
20) poodejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie idei
demokracji,
21) organizację, prowadzenie i wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego
i edukacyjno-społecznego,
22) organizację, prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,
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23) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wpierających człowieka
w radzeniu sobie z wyzwaniami i zagrożeniami współczesnego świata,
24) podejmowanie działań na rzecz rozwoju systemu edukacji i dostosowania go do
wymagań współczesnego świata,
25) organizację i inicjowanie akcji społecznych,
26) wspieranie idei społeczeństwa informacyjnego,
27) wspieranie rozwoju i promocja e-usług,
28) rozwój i kształcenie kadr nowoczesnej gospodarki,
29) ocenę efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
30) opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MMŚP, w tym w celu
internacjonalizacji,
31) obejmowanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych,
32) tworzenie odrębnych spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji,
33) tworzenie narzędzi ICT wspomagających realizację celów statutowych,
34) promocję, wspieranie oraz tworzenie funduszy inwestycji kapitałowych, takich jak:
seed capital, venture capital, Business Angel, private equity itd.,
35) udzielanie pożyczek w formie zwrotnej pomocy finansowej na realizację projektów
inwestycyjnych i rozwój działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,
36) udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których
działalność służy realizacji celów statutowych,
37) doradzanie organizacjom oraz podmiotom w zakresie pozyskiwania finansowania
przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i badawczo-rozwojowym,
38) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
39) propagowanie korzystania z innowacyjnych rozwiązań oraz systemów zarządzania
opartych o normy i standardy międzynarodowe, przez MMŚP w swojej bieżącej
działalności,
40) organizowanie, wspieranie, finansowanie kursów, wykładów, seminariów,
sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, odczytów oraz szkoleń ogólnych
i specjalistycznych dla podmiotów i osób zainteresowanych realizacją celów
statutowych Fundacji,
41) przygotowywanie oraz wydawanie publikacji w formie książek, opracowań,
biuletynów, czasopism oraz innych wydawnictw dotyczących celów statutowych
Fundacji,
42) prowadzenie i organizację targów i wystaw,
43) wydawnictwa promocyjne i reklamowe,
44) wspieranie powstawania oraz uczestnictwo w klastrach i inicjatywach klastrowych,
45) inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie objętym celami Fundacji,
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46) organizację spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany
doświadczeń i promocji
47) możliwość podejmowania działalności gospodarczej na zasadach określonych
ogólnie obowiązującymi przepisami i niniejszym Statutem.
§8
1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2.

Decyzję o prowadzeniu lub zawieszeniu przez Fundację działalności gospodarczej
podejmuje jednogłośnie w drodze uchwały Zarząd Fundacji, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Rady Fundacji.

3.

Zarząd Fundacji we wniosku do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na prowadzenie
działalności gospodarczej zamieszcza proponowany przedmiot działalności, który
każdorazowo podlega ocenie Rady Fundacji.

4.

Zarząd Fundacji w drodze uchwały określa przedmiot działalności gospodarczej
Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności), dokonuje stosownych zmian w
Statucie oraz przeprowadza procedurę zgłoszenia działalności gospodarczej w KRS.

5.

Każdorazowa zmiana przedmiotu działalności gospodarczej Fundacji lub jej zawieszenia
wymaga pisemnej zgody Rady Fundacji.
§9

1.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.

2.

Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami
państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi,
instytucjami otoczenia biznesu, klastrami i inicjatywami klastrowymi, osobami fizycznymi
i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesu.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
1.

Majątek Fundacji stanowi przekazany przez Fundatorów fundusz założycielski w kwocie
2.000,00 (dwa tysiące) złotych.

2.

Majątek stanowi także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11

1.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1)

darowizn, spadków, zapisów,

2)

dotacji i subwencji oraz grantów,
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3)

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4)

dochodów z majątku Fundacji,

5)

odpłatnej działalności statutowej,

6)

dochodów z obligacji Skarbu Państwa,

7)

dochodów z oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach
bankowych Fundacji,

8)

dochodów z działalności gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez Fundację,

9)

dochodów z udziałów (akcji) w spółkach handlowych, których Fundacja jest
udziałowcem (akcjonariuszem),

10) dotacji i stypendiów od osób fizycznych i prawnych, otrzymywanych zarówno z
Polski, jak i z zagranicy.
11) majątku ruchomego i nieruchomego.
§ 12
1.

Majątek i dochody są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty
działalności samej Fundacji.

2.

Zarząd Fundacji może powołać fundusz inwestycyjny, służący realizacji celów
statutowych, na którym będą gromadzone środki nabyte w ramach prowadzonej
działalności statutowej.

3.

Środki zgromadzone w funduszu inwestycyjnym Fundacji przeznaczane będą na rozwój
jej działalności w obszarach wskazanych w § 6 i 7 niniejszego Statutu.

4.

Szczegółowy sposób prowadzenia funduszu inwestycyjnego oraz dysponowania
zgromadzonymi na nich środkami określa regulamin funduszu uchwalony przez Zarząd
Fundacji.

5.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa się zgodnie z § 24 niniejszego Statutu.

6.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia składa się oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji
§ 13
1.

2.

Władzami Fundacji są:
1)

Rada Fundatorów,

2)

Zarząd Fundacji,

3)

Rady Programowe.

Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu wykonywanych
przez nich obowiązków.
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3.

Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego
stosunku prawnego.

4.

Członkowie pozostałych ciał statutowych nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach właściwych organów.

Rada Fundatorów
§ 14
1.

Rada Fundatorów jest organem stanowiącym Fundacji.

2.

W skład Rady Fundatorów z mocy statutu wchodzi Fundator oraz osoby określone w §
29 niniejszego Statutu.

3.

Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady.

4.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundatorów z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.

5.

Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, a pozostali
Fundatorzy pełnią tytularną funkcję Wiceprzewodniczących

6.

Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15
1.

Rada Fundatorów zbiera się co najmniej raz na 6 miesięcy.

2.

Radę Fundatorów zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub dowolnego Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.

Rada Fundatorów podejmuje decyzje jednomyślnie w formie uchwał.
§ 16

1.

Do zadań Rady Fundatorów 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,
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7)

zatwierdzanie ustanawianych i rozwiązywanych przez Zarząd Fundacji Rad
Programowych,

8)

wyrażenie na wniosek Zarządu Fundacji zgody na prowadzenie lub zawieszenie
przez Fundację działalności gospodarczej, a także na zmianę przedmiotu
działalności.

9)

dokonywanie, samodzielnie lub na wniosek Zarządu Fundacji zmian w Statucie,

10) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.
§ 17
1.

Rada Fundatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1)

żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,

2)

dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 18
1.

Zarząd składa się od jednego do trzech członków.

2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundatorów.

3.

Jednemu z członków Zarządu Rada Fundatorów powierza funkcję Prezesa Zarządu,
a pozostałe osoby w Zarządzie pełnią funkcję Wiceprezesów.

4.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd stanowi Prezes Zarządu.

5.

Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.

6.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa:
1)

na skutek złożenia przez członka pisemnego oświadczenia woli na ręce dowolnego
Fundatora,

2)

na skutek odwołania przez Radę Fundatorów,

3)

w przypadku stwierdzenia zgonu członka Zarządu Fundacji.
§ 19

1.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2)

realizacja celów statutowych,

3)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
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4)

uchwalanie regulaminów,

5)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

6)

podejmowanie decyzji, po uzyskaniu zgody Rady Fundacji, o prowadzeniu
i przedmiocie działalności gospodarczej Fundacji, a także o zawieszeniu
działalności,

7)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,

8)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

9)

ustanawianie i rozwiązywanie Rad Programowych, po zatwierdzeniu przez Radę
Fundatorów,

10) wnioskowanie do Rady Fundatorów o wyrażenie zgody na likwidację Fundacji, a po
uzyskaniu zgody przeprowadzanie procedury likwidacji,
11) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie wymienionych w niniejszym
Statucie.
§ 20
1.

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji
z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i § 27 Statutu.

2.

W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do Prezesa Fundacji.

3.

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

4.

W przypadku Zarządu jednoosobowego nie zwołuje się posiedzeń Zarządu.

5.

Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub
na wniosek innego członka Zarządu Fundacji zgłoszony na piśmie.

6.

Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji.

7.

O terminie posiedzenia Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie
Zarządu Fundacji.

8.

Zarząd Fundacji określi uchwałą tryb i formę zawiadomień o posiedzeniu.

9.

Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

Rady Programowe
§ 21
1.

Rady Programowe są ustanawiane lub przyjmowane do Fundacji jako podmioty lub
porozumienia już istniejące przez Zarząd Fundacji dla konkretnego obszaru
tematycznego, np. przedsiębiorczość, edukacja, rynek pracy itp.

2.

Zarząd Fundacji może ustanowić dowolną liczbę Rad Programowych.

3.

Rady Programowe są organem doradczym Zarządu Fundacji i jemu podlegają.
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4.

W skład Rady Programowej wchodzą osoby fizyczne i prawne z sektorów prywatnego,
publicznego i pozarządowego, które są zainteresowane realizacją celów statutowych
Fundacji, w szczególności w obszarze tematycznym, dla którego Rada Programowa
została utworzona.

5.

Możliwy jest udział danego podmiotu lub osoby w pracach kilku Rad Programowych.

6.

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku odwołania przez Zarząd
Fundacji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7.

Można łączyć członkostwo w Radzie Programowej z innymi funkcjami w ciałach
statutowych Fundacji.

8.

Celem działalności Rad Programowych jest wspieranie pracy Zarządu w zakresie
rozwoju samorządów i samorządności, pobudzania przedsiębiorczości, pozyskiwania
inwestorów, aktywizacji rynku pracy, promocji i rozwoju edukacji, realizacji wspólnych
projektów kooperacyjnych, opracowywania koncepcji rozwoju, strategii działania i
planowania przyszłych przedsięwzięć.

9.

Po powołaniu przez Zarząd na członka Rady Programowej, na jej pierwszym
posiedzeniu następuje wybór przedstawicieli na funkcję:
1)

1 lub 2 koordynatorów Rady Programowej,

2)

animatora rozwoju Rady Programowej,

10. Tryb wyboru władz Rad Programowych i zasady ich funkcjonowania określa regulamin,
który ustanawia Zarząd Fundacji.
11. Koordynator Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Programowej.
12. Wszelkie koncepcje i propozycje działań Fundacji powstałe w Radzie Programowej
mogą być wprowadzone w życie dopiero po ewentualnym zatwierdzeniu w formie
uchwały przez Zarząd Fundacji.

Partnerzy Fundacji
§ 22
1.

Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może zawierać Partnerstwa z osobami
i instytucjami z sektorów prywatnego, publicznego i pozarządowego.

2.

Fundacja może zawierać Partnerstwa z innymi instytucjami po złożeniu przez te
podmioty Deklaracji Partnerstwa.

3.

Za zawieranie Partnerstw w imieniu Fundacji odpowiedzialny jest Zarząd Fundacji.
§ 23

1.

Partnerzy Fundacji zobowiązani są własną deklaracją uzgodnioną wcześniej z
Zarządem Fundacji i zatwierdzoną uchwałą przez Zarząd Fundacji do wpłacania
regularnie ustalonej składki na rzecz Fundacji.

2.

Na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji, w szczególnych przypadkach
Partner Fundacji może być zwolniony z wpłaty składki uchwałą Zarządu Fundacji.
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1)

Składkę można zamienić na świadczenie nieodpłatne na rzecz Fundacji różnego
rodzaju usług potrzebnych w działaniach Fundacji.

3.

Fundacja zobowiązuje się do otaczania swych Partnerów szczególną troską i dbałością
oraz do świadczenia im w miarę swoich aktualnych możliwości wszelkich usług,
związanych szczególnie z rozwojem, przedsiębiorczością i edukacją.

4.

Przedstawiciele Partnerów Fundacji oraz inni specjaliści różnych profesji mogą być
powoływani do Rad Programowych.

Sposób Reprezentacji
§ 24
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: Prezes Zarządu lub dwaj członkowie
Zarządu Fundacji działający łącznie.

Zmiana Statutu
§ 25
1.

Zamian w Statucie Fundacji może dokonywać jednomyślnie Rada Fundatorów.

2.

Zarząd może z własnej inicjatywy wystąpić do Rady Fundatorów z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w Statucie.

Likwidacja Fundacji
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały, po
uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Radę Fundacji.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
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Postanowienia końcowe
§ 29
W wypadku śmierci Fundatora, w skład Rady Fundatorów wchodzą osoby będące
spadkobiercami Fundatora, bądź wskazane przez niego w testamencie.
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