
 

 

 

 

 

STATUT  

FUNDACJI  IGNATIANUM 
  



ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ l. 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ignatianum z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Fundacją, 

została ustanowiona przez osobę prawną Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną 

„Ignatianum” w Krakowie, która na podstawie przepisu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 

od 1 października 2011 r. używa nazwy  „Akademia Ignatianum w Krakowie”, zwaną dalej 

także Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Tomaszem Kotem 

w kancelarii notarialnej w Krakowie, Rep A Nr 2790/2005, w dniu 15 marca 2005 r. 

2. Akademia Ignatianum w Krakowie jest osobą prawną Kościoła na mocy umowy między 

Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie statusu 

prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół katolicki, w tym 

uniwersytetów, odrębnych oddziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie 

trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły 

wyższe (Dz. U. z 1999 r. Nr 63, poz. 727). Wszelkie uprawnienia zastrzeżone dla Fundatora 

w niniejszym statucie są wykonywane przez Rektora Akademii Ignatianum, działającego 

w imieniu Fundatora. 

3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego szczególnie: przepisów ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.), ustawy  

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 

1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. 

zm.) i innych właściwych przepisach prawa polskiego na podstawie postanowień 

niniejszego statutu. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych. 

§ 2. 

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.  

2. Fundacja posiada osobowość prawną.  

3. Fundacja jest apolityczna. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

5. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, federacji.  

6. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz 

ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 7 statutu Fundacji.  

7. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 

jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

§ 3. 

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest właściwy minister do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki. 

  



§ 4. 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnych dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić dzielność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami  

i podmiotami prawnymi innych krajów.  

2. Cele społeczne i gospodarcze Fundacja może realizować prowadząc działalność 

gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznacza na realizację 

celów statutowych.  

§ 5. 

1. Zadania statutowe Fundacja może realizować we współpracy z innymi podmiotami. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji na zasadzie 

dobrowolności, zachowując niezależność.  

3. Nazwa i symbole Fundacji, w szczególności elementy systemu identyfikacji graficznej – 

korzystają z ochrony prawnej. 

§ 6. 

1. Fundacja używa pieczęci oraz znaku graficznego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz  

z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.  

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 7. 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, młodzieży i studentów poprzez: 

1. popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalności 

społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej na rzecz 

rozwoju i demokracji w Polsce, zmian kulturowych, moralności społeczeństwa oraz 

zbliżenia narodów i państw; 

2. działanie na rzecz nauki;  

3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4. wspieranie osób szczególnie uzdolnionych;  

5. udzielanie pomocy i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty;   

6. wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery młodzieży uzdolnionej; 

7. przygotowanie młodzieży akademickiej do podjęcia pracy, a także innych zadań 

intelektualnych, promowanie przedsiębiorczości. 

§ 8. 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności statutowej pożytku publicznego w zakresie: 

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 



3) działalności charytatywnej; 

4) działalności na rzecz pomocy społecznej w tym pomocy osobom chorym  

i niepełnosprawnym; 

5) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

6) wspierania naukowców i zespołów badawczych; 

7) wspomagania inicjatyw inwestycyjnych służących rozwojowi nauki oraz poprawie 

warunków dydaktycznych; 

8) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

11) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

13) promocji i organizacji wolontariatu; 

14) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

15) fundowania stypendiów i udzielania wsparcia, w tym finansowego, osobom 

fizycznym, szczególnie dzieciom, młodzieży i studentom; 

16) wspierania i rozwoju, w tym materialnego i rzeczowego, instytucji nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

18) popierania aktywnego spędzania czasu wolnego i wszelkich aktywności sportowych; 

19) działalności szkoleniowej i konferencyjnej;  

20) działalności prewencyjnej przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci  

i młodzieży, w tym działalności prewencyjnej w kościele katolickim i innych 

związkach wyznaniowych; 

21) wspierania imigrantów i uchodźców; 

22) organizacji koncertów, pokazów, wernisaży, przedstawień; 

23) wspierania kultu religijnego; 

24) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 

2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga 

rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 9. 

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł, z czego 1000 zł jest 

przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację  

w toku jej działania. 

§ 10. 

Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, 

subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze.  

  



§ 11 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

1. darowizn, spadków, zapisów lub innych przysporzeń majątkowych; 

2. subwencji osób trzecich; 

3. dotacji, subwencji, stypendiów oraz grantów państwowych, samorządowych, spółek  

i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji 

krajowych czy zagranicznych, a także osób fizycznych; 

4. dochodów pochodzących z wynajmów powierzchni przekazanych w użytkowanie; 

5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych; 

6. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji; 

7. odsetek bankowych; 

8. operacji finansowych; 

9. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;  

10. dochodów z akcji promocyjnych; 

11. prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

12. działalności gospodarczej o ile będzie prowadzona, zgodnie z § 13 ust 3. 

§ 12. 

1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są na realizację celów 

Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności, o ile ofiarodawcy nie 

postanowią inaczej.  

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie  

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub o odrzuceniu spadku, tylko 

wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 

5. Zabrania się:  

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do jej członków, członków organów Fundacji 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 związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywania majątku na rzecz jej członków organów Fundacji 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 Fundacji lub jego 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich; 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe.  



ROZDZIAŁ IV 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  

ORAZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

§ 13. 

1. Fundacja może prowadzić: 

1) odpłatną działalność pożytku publicznego; 

2) nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

2. Prowadzenie przez Fundację: 

1) odpłatnej działalności pożytku publicznego; 

2) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,  

wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów u wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem 

przepisów o rachunkowości.  

3. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego  

w pełnym zakresie wymienionym w § 8. 
4. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego, w następującym zakresie: 

1) 47.1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

2) 49.3. Pozostały transport lądowy pasażerski; 

3) 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; 

4) 52.21.Z. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; 

5) 55.20.Z. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

6) 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

7) 56.30.Z. Przygotowywanie i podawanie napojów; 

8) 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  

z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 

9) 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

10) 68.20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; 

11) 70.2. Doradztwo związane z zarządzaniem; 

12) 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych; 

13) 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej; 

14) 74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

15) 78. Działalność związana z zatrudnieniem; 

16) 79.12.Z. Działalność organizatorów turystyki; 

17) 79.9. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 

związane; 

18) 82.3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

19) 85. Edukacja; 

20) 90. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 

21) 91.01. Działalność bibliotek i archiwów; 

22) 93. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna. 

§ 14. 

1. Fundacja może prowadzić swoją działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez 

wyodrębnione jednostki organizacyjne. 



2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd 

Fundacji. Wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi kierują Dyrektorzy powoływani 

przez Zarząd Fundacji. 

3. Jednostki organizacyjne wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle 

posiadanych środków własnych. 

4. Jednostki organizacyjne są jednostkami Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 

5. Decyzję o ustanowieniu jednostki organizacyjnej oraz powołaniu i odwołaniu jego 

kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. 

6. Decyzję o likwidacji jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje 

likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

7. Kierownik jednostki organizacyjnej jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do 

wszelkich czynności związanych z jej kierowaniem. Do zbycia majątku trwałego lub jego 

obciążenia potrzebne jest odrębne szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji. 

8. Kierownik jednostki organizacyjnej jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. 

9. Zakres działania jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień  

i obowiązków kierownika jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki uchwalony 

przez Zarząd Fundacji.  

10. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę 

organizacyjną (spółkę, zakład) bądź bezpośrednio przez samą Fundację wyłącznie jako 

dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

11. Fundusz założycielski może być użyty do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji 

w części nie większej niż 20% jego wartości w chwili rejestracji. 

12. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej określają 

obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd. 

13. Cały dochód, jaki Fundacja uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,  

o której mowa w niniejszym paragrafie, jest przeznaczony na finansowanie działalności 

statutowej pożytku publicznego i utrzymanie Fundacji. 

ROZDZIAŁ V 

ORGANY FUNDACJI 

§ 15. 

1. Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji; 

2) Komisja Kontrolna Fundacji. 

2. Członków Organów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator na czas nieokreślony. 

3. Fundator nie może równocześnie powołać członka do Zarządu i Komisji Kontrolnej 

Fundacji.   

4. Członkowie Organów Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego 

organu, chyba, że Fundator postanowi inaczej. Mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych 

i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością. 

5. Członkowie Organów Fundacji nie mogą być skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

6. Członkostwo w Organach Fundacji ustaje w przypadku: 

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 

2) śmierci członka Rady; 

3) odwołania przez Fundatora; 

4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

5) choroby, powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 

6) naruszenia Statutu i działania na szkodę Fundacji. 



ZARZĄD FUNDACJI 

§ 16. 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powołanych i odwołanych przez 

Fundatora. 

2. Fundator, w chwili powoływania członka, wskazuje jego funkcję w Zarządzie Fundacji. 

3. Członek Zarządu, w tym Prezes, może pozostawać w stosunku pracy w jednostkach 

organizacyjnych prowadzonych przez Fundację i z tego tytuły pobierać wynagrodzenie.  

§ 17. 

1. Zarząd jest organem stanowiącym, który kieruje bieżącą działalnością Fundacji  

i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

3) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla 

pracowników zatrudnianych w Fundacji i jednostkach podległych; 

4) nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie 

zasad ich wynagradzania, oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 

cywilnoprawnych; 

5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji 

innych organów, lub kompetencji Fundatora; 

6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji; 

7) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są sprzeczne z celami Fundacji 

bądź postanowieniami Statutu; 

8) realizacja programów działania Fundacji;  

9) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną 

Fundacją oraz likwidacją Fundacji; 

10) przedkładanie Komisji Kontrolnej Fundacji sprawozdania merytorycznego  

i finansowego do zatwierdzenia;  

11) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów 

finansowych Fundacji; 

12) uchwalanie regulaminów, regulaminów jednostek organizacyjnych, aktów 

wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem; 

13) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych jednostek organizacyjnych 

Fundacji; 

14) przyznawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych wyróżnień osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji; 

15) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu, niezastrzeżonych dla 

innych Organów Fundacji. 

3. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Fundacji wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

§ 18 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się; w miarę potrzeb, przynajmniej 1 raz na kwartał. 

Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, lub członek Zarządu przez niego wskazany, z własnej 

inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Zarządu, działających pojedynczo lub 

łącznie. 



2. Posiedzenia Zarządu Fundacji są protokołowane w formie notatki i archiwizowane  

w biurze Fundacji.  

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa. 

4. W sprawach pilnych i nagłych decyzję może podjąć Prezes po konsultacji telefonicznej 

bądź za pomocą poczty elektronicznej z członkami Zarządu. 

5. Uchwały Zarządu muszą być podpisane przez Prezesa Zarządu. 

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieniu wszyscy członkowie Zarządu, pocztą 

elektroniczną za potwierdzeniem odbioru na adres e-mailowy przekazany Prezesowi,  

a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed 

planowanym spotkaniem.  

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

8. Zarząd może powoływać zespoły doradcze. 

9. Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Komisji Kontrolnej Fundacji sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji, która przekazuje je do zatwierdzenia 

Fundatorowi. 

KOMISJA KONTROLNA FUNDACJI 

§ 19 

1. Komisja Kontrolna Fundacji, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym  

i opiniującym Fundację. 

2. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej 

pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej obradom. 

3. Przewodniczącym Komisji z urzędu jest każdorazowo Ekonom Prowincji Polski 

Południowej Towarzystwa Jezusowego. 

4. Członkowie Komisji Kontrolnej Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu 

Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkiem Zarządu. 

§ 20 

1. Komisja działa stale i powinna odbywać robocze posiedzenia przynajmniej raz w roku  

w celu zaopiniowania i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji a następnie 

przekazać je do zatwierdzenia Fundatorowi.  

2. Komisja sporządza sprawozdania, które należy archiwizować w biurze Fundacji. 

3. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy 

obecności wszystkich członków Komisji. 

§ 21. 

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1. Ocena prac Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz 

finansowych. 

2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

3. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

  



§ 22. 

Komisja w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, w tym dokumentów finansowych; 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji; 

3. przedstawiania w każdym czasie Fundatorowi zastrzeżeń dotyczących działalności 

Zarządu Fundacji. 

§ 23 

Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych 

dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd. 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU 

§ 24 

Zmian w statucie Fundacji, w tym zmiany celów Fundacji dokonuje Fundator z własnej 

inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji.  

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.  

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji.  

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Fundator.  

§ 26 

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

wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji może podjąć Fundator.  

3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, nad którymi nadzór sprawuje 

Komisja Kontrolna.  

4. Do obowiązków likwidatorów Fundacji należy w szczególności:  

1) likwidacja majątku Fundacji i kont bakowych Fundacji; 

2) powiadomienie zainteresowanych ministrów; 

3) informowanie Fundatora o przebiegu i zakończeniu procesu likwidacji; 

4) wykreślenie Fundacji z wszelkich właściwych rejestrów publicznych. 

§ 27 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na rzecz Fundatora.  


