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FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

 

STATUT 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja Bezpieczeństwa Informacji Polska, zwana dalej 

„Fundacją”. 

2. Fundacja została ustanowiona przez: 

1) Kamila Pszczółkowskiego 

2) Krzysztofa Stanisława Sierańskiego, 

zwanych dalej „Fundatorami Pomysłodawcami”, oraz 

1) Magdalena Petryniak 

2) Adam Danieluk 

3) Jakub Syta 

4) Marek Kotelnicki 

zwanych dalej „Fundatorami Zwykłymi”, przy czym Fundatorzy Pomysłodawcy oraz 

Fundatorzy Zwykli zwani będą dalej łącznie „Fundatorami”. 

3. Fundacja została zawiązana aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama 

Szuchtę w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej nr 39 w dniu 10 

listopada 2015 r., zarejestrowanym pod Repertorium A nr 10158/2016. 

4. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego 

oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. 

5. Fundacja może używać następujących skrótów swojej nazwy: 

1) FBI Polska; 

6. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

1. Fundacja, od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość 

prawną. 

2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz zakłady, jak również może tworzyć 

i przystępować do spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, organizacji, 

związków i zrzeszeń. 

§ 3 
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1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

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

wybranych językach obcych. 

§ 4 

1. Fundacja może używać pieczęci okrągłej ze swoją nazwą w otoku oraz pieczęci 

podłużnych z nazwą, adresem siedziby oraz innymi danymi rejestrowymi, przy czym ich 

wzory określi Zarząd Fundacji. 

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz 

przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla 

statutowego celu Fundacji, przy czym ich wzory oraz zasady przyznawania określi 

Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział II 

Cel i zasady działania Fundacji 

§ 5 

1. Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz wspierania bezpieczeństwa 

informacyjnego i cyberprzestrzeni w Polsce, budowania świadomości w zakresie 

bezpieczeństwa oraz świadomego wykorzystania Internetu, przeglądu skuteczności i 

efektowności stosowanych zabezpieczeń, w tym projektowanie i propagowanie nowych 

rozwiązań organizacyjnych i technicznych powodujące wzrost bezpieczeństwa w kraju. 

2. Fundacja dąży do osiągnięcia celu w szczególności poprzez: 

1) wspieranie wymiany myśli zarządczej i technologicznej pomiędzy polskimi 

podmiotami, jak również pomiędzy polskimi podmiotami a podmiotami z innych 

państw, w tym poprzez inwestycje w nowoczesne polskie technologie oraz naukę 

stosowaną; 

2) wspieranie budowy relacji pomiędzy sektorem publicznym a podmiotami 

posiadającymi technologie oraz produkty z obszaru technik i technologii 

bezpieczeństwa; 

3) wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz ogólnopolskiej integracji sektora 

bezpieczeństwa; 

4) wspieranie budowy oraz rozwoju sieci partnerskiej, publiczno-prywatnej 

i kooperacyjnej, przyjmującej formy klastrów, holdingów lub konsorcjów 

pracujących na rzecz bezpieczeństwa w kraju; 

5) wspieranie wynalazców, naukowców oraz przedsiębiorców prowadzących projekty 

lub mających w planach rozpoczęcie projektów z obszarów bezpieczeństwa; 

6) wspieranie projektów naukowych i technologicznych w zakresie poszukiwania 

zastosowań i popularyzacji technologii bezpieczeństwa w gospodarce i/lub życiu 

społecznym, ich komercjalizacji i popularyzacji oraz budowania zaangażowania 

społecznego i poszukiwania partnerów biznesowych; 
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7) wspieranie oraz inicjowanie testowania i implementowania rozwiązań z obszarów 

bezpieczeństwa, w działalności gospodarczej, przemyśle oraz różnorodnych 

dziedzinach życia społecznego; 

8) wspieranie działań na rzecz wzrostu świadomości o polskich osiągnięciach w 

zakresie bezpieczeństwa oraz możliwościach jakie za sobą pociągają; 

9) wspieranie prowadzenia działalności badawczej, edukacyjnej i informacyjnej, 

mającej na celu agregowanie rzetelnych informacji o bieżącym stanie 

bezpieczeństwa, oraz dzielenie się nimi z otoczeniem; 

10) wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, wykluczeniu 

cyfrowemu, społecznemu i cywilizacyjnemu w różnych dziedzinach życia, z uwagi 

na utrudniony dostęp do rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa mogących 

poprawiać jakość życia, przyspieszać rozwój gospodarczy oraz wyrównywać 

szanse; 

11) pozyskiwanie oraz udzielanie zwrotnej i bezzwrotnej pomocy finansowej dla 

wynalazców, naukowców oraz przedsiębiorców prowadzących projekty lub 

mających w planach rozpoczęcie projektów z obszarów bezpieczeństwa; 

12) wspieranie działań mających na celu ułatwienie i ustandaryzowanie pozyskiwania 

informacji na temat stanu bezpieczeństwa oraz technik i technologii związanych z 

bezpieczeństwem, a także o wynikach badań naukowych; 

13) umożliwianie przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym testowania, 

implementowania i korzystania z najnowszych osiągnięć w zakresie 

bezpieczeństwa w celu podniesienia produktywności, ekologiczności oraz 

efektywności działań prowadzonych w ramach danego przedsięwzięcia lub 

projektu; 

14) wspieranie znaczenia standaryzacji systemów zarządzania dla skutecznej ochrony 

informacji; 

15) wspieranie świadomości w zakresie konieczności zapewniania bezpieczeństwa 

informacji oraz prywatności wśród osób fizycznych (w tym dzieci i osób 

wykluczonych technologicznie) oraz podmiotów prawnych (mikro i małych 

przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i 

samorządowej); 

16) wspieranie bezpiecznego rozwoju przedsiębiorczości o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym oraz ograniczanie bezrobocia; 

17) wspieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów 

nie posiadających osobowości prawnej w przedsięwzięciach i projektach zgodnych 

z celem Fundacji. 

18) wspieranie przedsiębiorców oraz osób fizycznych w zapewnieniu zgodności z 

przepisami prawa oraz normami międzynarodowymi i krajowymi w obszarach 

bezpieczeństwa, w tym ochrony przetwarzanych danych i ciągłości działania. 

19) wsparcie podmiotów publicznych i komercyjnych w ustanawianiu, wdrażaniu, 

monitorowaniu, weryfikowaniu i doskonaleniu regulacji o charakterze 

strategicznym obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego i 

cyberprzestrzeni. 



 

Strona | 4 z 13 

3. Fundacja będzie realizowała swój cel w szczególności poprzez podejmowanie 

następujących działań: 

1) przygotowywanie oraz publikowanie raportów przeglądu stosowanych 

zabezpieczeń organizacyjnych i technologicznych organów administracji 

publicznej, przedsiębiorstw oraz grup społecznych w zakresie zgodności z 

przepisami prawa oraz normami międzynarodowymi i krajowymi standardami; 

2) przygotowywanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa oraz przedstawianie 

rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa dla organów administracji publicznej, 

przedsiębiorstw oraz grup społecznych na podstawie przeprowadzonych badań i 

wywiadów dla wybranych sektorów gospodarki; 

3) przygotowywanie oraz publikowanie metodyk. diagramów, szablonów oraz 

dobrych praktyk wspierających bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni; 

4) popularyzowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa w 

spółkach skarbu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego oraz funduszach 

państwowych i samorządowych w celu zwiększenia ich efektywności działania i 

wypracowania najefektywniejszych modeli rozwoju Polski; 

5) organizowanie i prowadzenie programów stypendialnych oraz konkursów i 

konferencji dla wynalazców, naukowców oraz przedsiębiorców prowadzących 

projekty lub mających w planach rozpoczęcie projektów z obszarów 

bezpieczeństwa, jak również udzielanie grantów oraz zwrotnej lub bezzwrotnej 

pomocy finansowej takim podmiotom; 

6) organizowanie oraz prowadzenie programów szkoleń, warsztatów i praktyk dla 

studentów i osób zainteresowanych podwyższaniem kompetencji  z zakresu 

bezpieczeństwa informacyjnego i cyberprzestrzeni; 

7) organizowanie spotkań z autorytetami z dziedzin naukowych, technologicznych 

i biznesowych, w celu zapewnienia przepływu wiedzy i doświadczenia oraz 

wspólnego wypracowania najlepszych praktyk i bezpiecznych modeli biznesowych 

do zarekomendowania i wdrożenia; 

8) bezpośredni dialog ze środowiskiem profesjonalistów zajmujących się tematem 

bezpieczeństwa, ośrodkami naukowymi, organami administracji publicznej i 

samorządowej, przedsiębiorstwami, naukowcami i niezależnymi specjalistami oraz 

na ich rzecz; 

9) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie zgodnym z celem działania Fundacji, w tym nawiązanie 

strategicznej współpracy z ambasadorami w różnych regionach Polski, a także poza 

jej granicami, którzy będą przedstawicielami sektora bezpieczeństwa; 

10) podejmowanie innych działań zgodnych z celem działania Fundacji. 

4. Szczegółowe zasady oraz warunki realizacji wyżej wymienionego celu Fundacji oraz 

sposobów jego realizacji mogą zostać określone w regulaminach wewnętrznych Fundacji. 
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Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 6 

1. Majątek Fundacji stanowi: 

1) fundusz założycielski w kwocie 4000 zł (cztery tysiące) złotych, która to kwota 

zostanie wniesiona przez Fundatorów, w następujący sposób: 

a) Kamil Pszczółkowski wniesie kwotę w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc) 

złotych, 

b) Krzysztof Stanisław Sierański wniesie kwotę w wysokości 1000 zł (jeden 

tysiąc) złotych, 

c) Magdalena Petryniak wniesie kwotę w wysokości 500 zł (pięćset) złotych, 

d) Adam Danieluk wniesie kwotę w wysokości 500 zł (pięćset) złotych, 

e) Jakub Syta wniesie kwotę w wysokości 500 zł (pięćset) złotych, 

f) Marek Kotelnicki wniesie kwotę w wysokości 500 zł (pięćset) złotych, 

2) inne dochody i mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku prowadzonej 

działalności. 

2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej Fundatorzy 

przeznaczają kwotę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych. 

 

§ 7 

1. Środki finansowe niezbędne do realizacji statutowego celu Fundacji oraz do pokrycia 

kosztów jej organizacji oraz działalności będą pochodzić z funduszu założycielskiego 

oraz z dochodów i mienia nabytego przez Fundację. 

2. Dochody Fundacji będą pochodzić w szczególności z: 

1) krajowych oraz zagranicznych darowizn, spadków oraz zapisów; 

2) krajowych oraz zagranicznych dotacji, datków, subwencji oraz grantów; 

3) dochodów ze zbiórek, akcji promocyjnych oraz imprez publicznych prowadzonych 

lub współorganizowanych przez Fundację w kraju oraz za granicą; 

4) dochodów z majątku oraz mienia należącego lub nabytego przez Fundację; 

5) dochodów z operacji finansowych Fundacji; 

6) dochodów z oprocentowania i odsetek od środków zgromadzonych przez Fundację 

na rachunkach bankowych i lokatach prowadzonych w krajowych oraz 

zagranicznych bankach i instytucjach finansowych; 

7) dochodów uzyskanych przez Fundację z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej; 

8) innych źródeł. 

3. Fundacja nie działa w celu osiągniecia zysku, a wszelkie dochody, majątek oraz mienie 

nabyte przez Fundację zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację statutowego celu 

Fundacji. 
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§ 8 

1. Dochody pochodzące z dotacji, datków, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą 

być użyte do realizacji statutowego celu Fundacji oraz do pokrycia kosztów 

jej organizacji oraz działalności, chyba że ofiarodawcy lub donatorzy postanowią 

o przeznaczeniu ich wyłącznie na realizację statutowego celu Fundacji. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadków, wymagane przepisami prawa, oświadczenia 

składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie o przyjęciu spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe 

(tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza). 

 

Rozdział IV 

Prowadzenie działalności gospodarczej oraz rachunkowość 

§ 9 

1. W rozmiarach służących realizacji statutowego celu Fundacji, w kraju oraz za granicą, 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Fundacja będzie prowadzić 

działalność gospodarczą. 

2. Dochody uzyskane przez Fundację z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będą 

przeznaczane wyłącznie na realizację statutowego celu Fundacji. 

3. Mając na uwadze, że Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, Fundacja 

nie będzie prowadzić odpłatnej działalności statutowej. 

 

§ 10 

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji, według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności; jest: 

1) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania (PKD 70.22.Z), jako przedmiot przeważającej działalności Fundacji; 

2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18); 

3) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26); 

4) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27); 

5) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z); 

6) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46); 

7) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(PKD 47); 

8) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1); 

9) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2); 

10) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59); 
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11) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana (PKD 62); 

12) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63); 

13) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); 

14) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z); 

15) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z); 

16) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); 

17) badania i analizy techniczne (PKD 70.21); 

18) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72); 

19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73); 

20) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74); 

21) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

22) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78); 

23) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

(PKD 79); 

24) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82); 

25) edukacja (PKD 85); 

26) działalność organizacji członkowskich (PKD 94). 

2. Jeżeli na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa podjęcie lub prowadzenie 

działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działalności Fundacji 

będzie wymagało zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub 

prowadzenie takiej działalności przez Fundację nastąpi dopiero po uzyskaniu 

odpowiedniego zezwolenia lub koncesji. 

 

§ 11 

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz ewidencję księgową, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady 

ich tworzenia i wykorzystania określa Zarząd Fundacji. 
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Rozdział V 

Organy Fundacji 

§ 12 

1. Organami Fundacji są: 

1) Zarząd Fundacji, jako organ zarządzający oraz prowadzący działalność Fundacji; 

2) Rada Fundacji, jako organ opiniodawczy oraz doradczy Zarządu Fundacji. 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Rady 

Fundacji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych 

z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym zwrotu kosztów podróży 

i zakwaterowania. 

3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji 

Członków Zarządu Fundacji, przy czym wysokość ich wynagrodzenia podlega 

zatwierdzeniu przez Fundatorów Pomysłodawców. 

 

Zarząd 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji składa się nie więcej niż z 4 (czterech) Członków, w tym Prezesa 

Zarządu, powoływanych na czas nieoznaczony. 

2. Członków Zarządu powołują oraz odwołują Fundatorzy Pomysłodawcy, w drodze 

złożenia odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej, przy czym oświadczenia 

Fundatorzy Pomysłodawcy mogą składać łącznie, jak również osobno. Fundatorzy 

Pomysłodawcy wskazują funkcje, jakie poszczególni Członkowie będą pełnić 

w Zarządzie Fundacji. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości: 

1) każdy Fundator Pomysłodawca może powołać nie więcej niż 2 (dwóch) Członków 

Zarządu Fundacji; 

2) każdy Fundator Pomysłodawca, w każdym czasie, może odwołać poszczególnych 

lub wszystkich Członków Zarządu Fundacji. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora Pomysłodawcy; 

2) odwołania przez Fundatora Pomysłodawcę; 

3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

5) śmierci. 

 

§ 14 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje 

ją na zewnątrz. 
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2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością oraz sprawami Fundacji; 

2) dążenie do realizacji statutowego celu Fundacji; 

3) sporządzanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych Fundacji; 

4) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji; 

5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 

6) tworzenie i znoszenie zakładów oraz innych wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych Fundacji; 

7) powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów oraz innych wewnętrznych 

jednostek organizacyjnych Fundacji; 

8) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników do prowadzenia wskazanych spraw 

Fundacji; 

9) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 

10) przyjmowanie darowizn, datków, spadków, zapisów, subwencji oraz dotacji; 

11) w uzgodnieniu z Radą Fundacji, ustanawianie odznak, medali honorowych, nagród 

i wyróżnień oraz przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla 

Fundacji lub dla statutowego celu Fundacji; 

12) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zaopiniowanie: 

a) projektowanej zmiany statutowego celu Fundacji; 

b) projektowanych zmian Statutu Fundacji; 

c) planowanego połączenia Fundacji z inną fundacją; 

d) planowanej likwidacji Fundacji. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości, w każdym przypadku, gdy postanowienia niniejszego 

Statutu nie przewidują kompetencji dla innego organu Fundacji lub dla Fundatorów, 

należy domniemywać istnienie kompetencji Zarządu do kierowania wszelką 

działalnością Fundacji oraz do prowadzenia wszelkich jej spraw. 

4. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd Fundacji 

zobowiązany jest składać coroczne sprawozdania z działalności Fundacji ministrowi 

właściwemu ds. gospodarki. 

5. Zarząd Fundacji może uchwalić swój regulamin. 

 

§ 15 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy Posiedzeniom 

Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając pozostałym Członkom Zarządu 

informację o planowanym terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia drogą 

elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości drogą listowną. 

4. O planowanym posiedzeniu Zarządu muszą zostać powiadomieni wszyscy Członkowie 

Zarządu. 
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5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również bez formalnego zwołania, jeżeli 

wszyscy Członkowie Zarządu są na nim obecni. 

6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane również w drodze głosowań 

korespondencyjnych lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do podjęcia 

uchwały w tych trybach konieczne jest aby w danej sprawie wypowiedzieli się wszyscy 

Członkowie Zarządu. 

§ 16 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, do reprezentowania Fundacji na zewnątrz oraz 

do składania w jej imieniu oświadczeń woli i zawierania umów uprawniony jest każdy 

Członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania przez Fundację pracowników oraz w sprawach 

związanych z zaciąganiem przez Fundację zobowiązań majątkowych, których kwota jest 

wyższa niż 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, oświadczenia woli w imieniu 

Fundacji mogą składać dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie. 

 

Rada Fundacji 

§ 17 

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz doradczym Zarządu Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 (trzech) do 25 (dwudziestu pięciu) Członków. 

3. W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy, z wyjątkiem Fundatorów, 

którzy zostaną powołani do pełnienia funkcji Członków Zarządu, lub osoby fizyczne 

wskazane przez poszczególnych Fundatorów, w tym przez Fundatorów, którzy zostali 

powołani do pełnienia funkcji Członków Zarządu. 

4. Poza Fundatorami, w skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby, które zostaną 

powołane do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji na podstawie uchwały Rady 

Fundacji lub przez Fundatorów Pomysłodawców. Osoby, które zostaną powołane do 

pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji uchwałą Rady Fundacji lub przez Fundatorów 

Pomysłodawców, w tym samym trybie mogą zostać odwołane ze składu Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi Fundacji; 

2) w przypadku osób powołanych do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji 

uchwałą Rady Fundacji, odwołania uchwałą Rady Fundacji; 

3) odwołania przez Fundatorów Pomysłodawców; 

4) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 

6) śmierci; 

7) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Fundacji; 
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8) rozpoczęcia wykonywania pracy na rzecz Fundacji na podstawie umowy o pracę. 

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.  

7. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje 

i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji. 

 

§ 18 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji lub Przewodniczący Rady Fundacji z własnej 

inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 

3. Do zwoływania oraz odbywania posiedzeń Rady Fundacji, jak również do podejmowania 

przez nią uchwał stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu, w 

tym w szczególności postanowienia § 15 Statutu. 

 

§ 19 

1. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) uzgadnianie, na wniosek Zarządu, głównych kierunków działalności Fundacji; 

2) opiniowanie, na wniosek Zarządu, projektu decyzji w przedmiocie zmiany Statutu 

lub statutowego celu Fundacji; 

3) opiniowanie, na wniosek Zarządu, projektu decyzji w przedmiocie połączenia 

Fundacji z inną fundacją; 

4) opiniowanie, na wniosek Zarządu, projektu decyzji w przedmiocie rozpoczęcia 

likwidacji Fundacji; 

5) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących ustanowienia odznak, medali 

honorowych, nagród i wyróżnień oraz ustalenia zasad przyznawania ich osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla statutowego celu Fundacji; 

6) opiniowanie oraz doradzanie Zarządowi Fundacji we wszelkich sprawach, 

w których Zarząd Fundacji wystąpi do Rady Fundacji. 

2. Rada Fundacji może uchwalić swój regulamin. 

3. Rada Fundacji może powoływać wewnętrzne komitety, które będą zajmować się 

szczegółowymi zagadnieniami związanymi ze statutowym celem Fundacji. 

4. W przypadku, gdy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia przez Zarząd 

Fundacji z wnioskiem do Rady Fundacji, Rada Fundacji nie zajmie stanowiska 

w przedstawionej jej sprawie, przyjmuje się, że Rada Fundacji uzgodniła lub pozytywnie 

zaopiniowała zgłoszony przez Zarząd Fundacji wniosek. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości należy przyjmować, że uchwały Rady Fundacji nie są 

wiążące dla Zarządu Fundacji. 
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Rozdział VI 

Zmiana Statutu oraz statutowego celu Fundacji 

§ 20 

1. Statut Fundacji może zostać zmieniony. 

2. Statutowy cel Fundacji może zostać zmieniony. 

3. Zmiana Statutu nie może ograniczać, ani istotnie zmieniać statutowego celu Fundacji. 

4. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu oraz statutowego celu Fundacji podejmują 

Fundatorzy Pomysłodawcy, w drodze złożenia odpowiedniego oświadczenia w formie 

pisemnej. 

5. Projekt decyzji w przedmiocie zmiany Statutu lub statutowego celu Fundacji 

przygotowuje Zarząd Fundacji oraz przedstawia go do zaopiniowania Radzie Fundacji. 

 

Rozdział VII 

Połączenie Fundacji z inną fundacją 

§ 21 

1. Dla efektywnego realizowania swojego statutowego celu Fundacja może połączyć się 

z inną fundacją. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku statutowy cel 

Fundacji mógłby ulec istotnej zmianie, niezaopiniowanej pozytywnie przez Radę 

Fundacji. 

3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmują Fundatorzy 

Pomysłodawcy, w drodze złożenia odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. 

4. Projekt decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją przygotowuje Zarząd 

Fundacji oraz przedstawia go do zaopiniowania Radzie Fundacji. 

 

Rozdział VIII 

Likwidacja Fundacji 

§ 22 

1. Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia statutowego celu Fundacji, dla którego 

została ona powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych oraz majątku 

niezbędnych do prowadzenia dalszej działalności. 

2. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy Pomysłodawcy, w drodze złożenia 

odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej. 

3. Projekt decyzji w przedmiocie rozpoczęcia likwidacji Fundacji przygotowuje Zarząd 

Fundacji oraz przedstawia go do zaopiniowania Radzie Fundacji. 

4. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo wskazani przez 

Fundatorów Pomysłodawców likwidatorzy. 

5. W okresie likwidacji likwidatorom przysługują prawa i obowiązki Zarządu. 
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6. O przeznaczeniu majątku oraz środków finansowych, pozostałych po likwidacji Fundacji, 

decydują Fundatorzy Pomysłodawcy, w miarę możliwości, przeznaczając je na potrzeby 

działalności innych osób i podmiotów, które prowadzą działalność zbieżną lub zbliżoną 

do statutowego celu Fundacji. 


