
Statut Fundacji  
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Fundacja pod nazwą „Polska Fundacja Filary Rozwoju” zwana dalej Fundacją, ustanowiona 
przez Fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Poredę                          
w kancelarii notarialnej w Łomży przy Alei Legionów nr 7a, działa na podstawie  ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491), przepisów ustawy                       
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 2 
1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Łomża. 
4. Fundacja jest pozarządową jednostką o charakterze non-profit. 
5. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

§ 3 
Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.  

§ 4 
1. Fundacja realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami. 
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki, a także przystępować do spółek 

i fundacji oraz występować jako członek wspierający stowarzyszeń, a w przypadku działania 
za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa. 

3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
profilu działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5 
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej. 

§ 6 
Fundacja ma prawo używania znaku graficznego i pieczęci. Fundacja może dla celów współpracy 
z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. 

§ 7 
Fundacja może ustanawiać wyróżnienia w tym odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Rozdział II 
Cele fundacji i sposoby ich realizacji 

§ 8 
Celem działania Fundacji jest: 
1. tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjności regionów; 
2. podnoszenie efektywności, produktywności gospodarki, wydajności pracy; 
3. wspieranie rozwoju kapitału i zasobów ludzkich; 
4. działalność wspierająca i wspomagająca rozwój społeczny, gospodarczy, wspólnot 

i społeczności;  
5. inicjowania, koordynowania i wspierania współpracy ponadregionalnej, ponadnarodowej 

regionów; 
6. sprzyjanie długofalowemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu regionów; 
7. promocja Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej; 



8. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości oraz rozpowszechnianie 
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w życiu codziennym i gospodarce 
i administracji i samorządach;  

9. budowa platformy i sieci współpracy i dialogu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy 
takimi jak administracja publiczna, samorządowa, NGO, biznes i naukowcy; 

10. wpieranie idei samorządności w tym idei samorządu terytorialnego 
11. krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez 

działalność oświatową, doradczą i naukową, w tym: prowadzenie badań i studiów nad 
formami i problemami samorządności terytorialnej; upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
samorządu terytorialnego, form jego działania; wspomaganie lokalnych inicjatyw 
społecznych i samorządowych; wspieranie wzajemnej współpracy samorządów 
terytorialnych we wszystkich dostępnych formach; zbieranie i opracowywanie informacji o 
lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich; działanie na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnych; 

12. prowadzenie kampanii społecznych, promowanie liderów działalności społecznej, 
samorządowej, gospodarczej;  

13. realizowanie zadań statutowych fundacji we współdziałaniu i współpracy z jednostkami 
administracji rządowej, samorządowej, sektorem gospodarczym,  środkami masowego 
przekazu;  

14. realizowanie zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji publicznej, 
samorządowej w ramach realizacji celów statutowych fundacji; 

15. organizacyjne i finansowe wspieranie podmiotów samorządu terytorialnego oraz form 
współdziałania tych podmiotów w zakresie zaspokajania przez nie potrzeb publicznych 
i potrzeb mieszkańców; 

16. przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w regionach;  
17. promowanie spójności społecznej, ekonomicznej, gospodarczej regionów; 
18. rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności, 

opracowanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielanie pomocy innym 
podmiotom w ich opracowaniu; 

19. działania informacyjne, konsultacyjne, programowe mającej na celu wspólne 
rozwiązywanie problemów w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów; 

20. Działalność na rzecz praktycznego stosowania zasady równości szans, promocji równych 
praw kobiet i mężczyzn; 

21. działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz rozwoju 
gospodarczego i społecznego; 

22. edukacja w zakresie problematyki gospodarczej i społecznej; 
23. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, małych miast i miasteczek oraz 

miast; 
24. wspieranie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i otoczenia rolnictwa. 
25. wspieranie  rozwoju  oświaty, edukacji i kształcenia ustawicznego oraz racjonalnego 

wykorzystania kadr; 
26. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, oświatowej i naukowej oraz 

poszerzenia dostępu do niej;  
27. rozwoju turystyki, sportu i rekreacji; 
28. upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu; 
29. rewitalizacji społecznej i gospodarczej; 



30. upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn we 
wszystkich sferach życia; 

31. promocję przedsiębiorstw za granicą; 
32. upowszechnianie osiągnięć i popularyzacja polskiej nauki i realizowanie przedsięwzięć 

i działanie na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego; 
33. inicjowanie działalności B+R; 
34. inicjowanie  i  wspieranie  nowatorskich  rozwiązań  w  różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego i gospodarczego; 
35. współpraca międzysektorowa, MŚP, JST, NGO z uczelniami wyższymi i innymi 

interesariuszami;  
36. budowa systemów i ekosystemów wsparcia instytucji otoczenia biznesu;  
37. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej 

problematyki i celów fundacji; 
38. organizację konferencji, seminariów, szkoleń, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz 

prezentacji;  
39. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i rozwoju mediów elektronicznych 

i społecznościowych, wspieranie gospodarki i przemysłu cyfrowego, Big Data;  Smart City i 
Slow City; 

40. budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego;  
41. promowanie i wspieranie idei wolontariatu;  
42. informowanie o działalności fundacji w Internecie, prasie, radiu i telewizji;  
43. pozyskiwanie środków, pisanie wniosków i wdrażanie projektów dofinansowanych 

ze źródeł krajowych i UE; 
44. zarządzanie projektami i funduszami Unii Europejskiej; 
45. rozwój przedsiębiorczości, wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 

miedzy innymi  kształtowanie i upowszechnianie postaw pro przedsiębiorczych i  pro 
gospodarczych; 

46. kształtowanie  postaw  odpowiedzialności  obywatelskiej,  otwartości  na  inne  kultury, 
wzajemnego  szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz 
dobra wspólnego; 

47. podnoszenie poziomu edukacji i kwalifikacji, kompetencji mieszkańców i poprawianie 
jakości kształcenia, rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa, edukację zawodową, 
edukację nieformalną i poza formalną dzieci, młodzieży i dorosłych; 

48. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub innych; 
49. promocja uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie; 
50. aktywizacji zawodowej młodzieży; 
51. zwiększanie poziomu wiedzy; 
52. zwiększanie dochodów ludności oraz wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej; 
53. wspieranie procesu wzmocnienia i rozwoju instytucji pożytku publicznego i organizacji 

społecznych; 
54. wspieranie i podejmowanie działań z zakresu ochrony, profilaktyki zdrowia oraz postaw 

prozdrowotnych;  
55. ekologia i ochrona środowiska, dziedzictwa przyrodniczego, wykorzystania odnawianych 

źródeł w czystym środowisku;  
56. ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia,  
57. pomocy i integracji społecznej, działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,  działalność 

na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych; 



58. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

59. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa; 

60. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

61. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

62. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
63. działalność na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, w tym wypoczynku; 
64. ochrona dóbr kultury, sztuki i tradycji, w tym: zachowanie i odbudowa dziedzictwa 

kulturowego, ochrona zabytków i miejsc pamięci; 
§9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
1. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych 

krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów statutowych 
Fundacji;  

2. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie szkoleń, konferencji, 
seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów naukowych itp.; 

3. przygotowywanie projektów, udział w projektach partnerskich krajowych jaki 
zagranicznych; 

4. inicjowanie, planowanie, prowadzenie i zlecanie kampanii informacyjnych i promocyjnych 
propagujących działalność Fundacji; 

5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie w zakresie celów statutowych 
kontaktów i współpracy międzynarodowej; 

6. rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 
umacniania społeczeństwa obywatelskiego; 

7. uruchamianie  i  prowadzenie  inkubatorów  przedsiębiorczości  i  parków technologicznych; 
8. rozwijanie idei clusteringu oraz tworzenie klastrów i koordynacja ich działalności; 
9. popularyzację wiedzy dotyczącej ekonomii, gospodarki i społeczeństwa; 
10. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania planów, programów, dokumentów 

strategicznych i innych dokumentów rozwojowych, społecznych, ekonomicznych 
dotyczących zagadnień zbieżnych z celami i zadaniami Fundacji;  

11. działalność wydawniczą związaną z celami Fundacji; 
12. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym różnych form kształcenia 

ustawicznego dorosłych; 
13. organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów, projektów działań, inicjatyw 

w tym prowadzenie oraz udział w pracach naukowo-badawczych, planistycznych a także 
organizowanie grup doradców/ekspertów i ich sieciowanie; 

14. świadczenie usług: poręczenia kredytów, pożyczki i inwestycje kapitałowe; udzielanie 
dotacji z funduszy Unii Europejskiej; usługi informacyjne; usługi doradcze; usługi 
szkoleniowe; pośrednictwa pracy i usługi na rzecz bezrobotnych;  

15. promocja i reklama firm w Polsce i za granicą; 
16. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie targów, wystaw, 

pokazów itp.; 
17. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów; 



18. tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie i finansowanie 
informatorów, czasopism, książek, filmów i innych publikacji multimedialnych; 

19. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii społecznych, 
promocyjnych i informacyjnych; 

20. opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów fundacji; 

21. udzielanie finansowego i rzeczowego, organizacyjnego wsparcia; 
22. organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie doradztwa personalnego 

i pośrednictwa pracy; 
23. prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego, technologicznego, finansowego, 

ekonomicznego, prawnego; 
24. inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz (samo)aktywizacyjnych 

i ich sieci i współpracy;  
65. inspirowanie, tworzenie i wdrażanie różnych form innowacji w tym innowacji społecznych,  

na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego; 
25. tworzenie, współpraca z centrami, ośrodkami innowacyjności, uczelniami wyższymi, 

instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi na poziomie lokalnym, 
regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w celu budowania sieci współpracy. 

26. tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki, gospodarki, organizacji pozarządowych oraz 
samorządów; 

27. wspieranie i wdrażanie do głównego nurtu polityki opracowywanych rozwiązań 
systemowych; 

28. upowszechnianie i wdrażanie opracowywanych rozwiązań systemowych; 
29. rehabilitację zawodową, społeczną; 
30. inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie centrów informacyjnych, 
31. inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych usług 

informacyjnych i doradczych; 
32. prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami 

jednostek naukowych; 
33. fundowanie stypendiów, tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów 

edukacyjnych; 
34. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie inicjatyw 

edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących przedsiębiorczości; 
35. prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami przedsiębiorstw; 
36. inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie współpracy, oraz 

powiązań między jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami; 
37. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie transferu 

technologii, oraz wspieranie wykorzystywania technologii informatycznych 
i komunikacyjnych służących podniesieniu funkcjonalności regionu; 

38. inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie działań, imprez 
i wydarzeń naukowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych; 

39. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi; 

40. organizowanie form edukacyjnych: szkoleń, doradztwa, punktów konsultacyjnych, kursów, 
warsztatów, programów badawczych, wizyt studyjnych i wyjazdów edukacyjnych; 

41. organizowanie form promocyjnych: konferencji, kampanii informacyjno-promocyjnych, 
targów, seminariów, wykładów, imprez plenerowych i rekreacyjnych, wystaw, pokazów, 



przedstawień, koncertów, festiwali, prezentacji poprzez mass media i nowoczesne 
technologie informatyczne; 

42. inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie działań w zakresie ograniczania bezrobocia, 
tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej, w tym 
powoływanie ośrodków, klubów i centrów aktywizacji zawodowej, inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz podmiotów ekonomii społecznej; 

43. finansowanie lub współfinansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury i 
wyposażenia, służących społecznościom lokalnym w dziedzinach zbieżnych z celami 
Fundacji; 

44. współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną, materialną, z 
instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi i społecznymi 
prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji; 

45. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; 
46. prowadzenie działalności stypendialnej; 
47. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów służących do realizacji celu Fundacji. 
48. inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie innych działań, 

mających na celu realizację celów statutowych; 
Rozdział III 

Organy 
§ 10 

1. Organami Fundacji są:  
a) Zarząd zwany dalej "Zarządem", 
b) Rada Fundacji, zwana dalej "Radą", 

2. Fundatorzy mogą podjąć decyzję o powołaniu i likwidacji innych organów Fundacji. 
§ 11 

1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorów w drodze uchwały 

Fundatorów podjętej większością głosów ze wskazaniem osoby Prezesa i 
Wiceprezesa/ów Zarządu.  

3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania przez Fundatorów lub 
zrzeczenia się członkostwa.  

4. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu. 
5. Liczba członków Zarządu wynosi od jednej do sześciu osób, a ich ilość jest określana 

przez Fundatorów w zależności od potrzeb. 
6. Osoby powołane w trakcie kadencji są powoływane na okres do upłynięcia 5 letniej 

kadencji całego Zarządu. 
7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości 
głosów głos Prezesa jest głosem rozstrzygającym. 

§ 12 
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Fundatorami. 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 
3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie protokołów. 
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia.  
5. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  



6. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się 
w szczególności: telefon, telekonferencje, pocztę tradycyjną, przesyłki kurierskie, 
pocztę elektroniczną, faks, inne środki komunikacji elektronicznej.    

§ 13 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji; 
2. uchwalanie regulaminów Fundacji; 
3. ustalanie budżetu Fundacji; 
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji; 
5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia i dysponowania majątkiem Fundacji; 

za wyjątkiem nabycia i zbycia majątku nieruchomego; 
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji; 
7. powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień; 
8. ocena działalności powołanych sekcji i zespołów; 
9. współdziałanie z odpowiednimi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą; 
10. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w szczególności wobec organów państwowych, 

osób fizycznych i prywatnych w Polsce oraz za granicą; 
§ 14 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są: 
1. Prezes Zarządu jednoosobowo, 
2. Wiceprezesi Zarządu działający łącznie lub Wiceprezes i jeden z członków Zarządu 

działający łącznie. 
§ 15 

1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. 
2. Członkami Rady są osoby powołane przez Fundatorów. 
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w następujących przypadkach: 

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa – z chwilą doręczenia rezygnacji 
Przewodniczącemu Rady; 
b) śmierci – z chwilą śmierci członka Rady; 
c) odwołania przez Fundatorów. 

4. W przypadku utraty członkostwa w Radzie przez wszystkich członków Rady, 
kompetencje przejmują Fundatorzy. 

5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie. 

§ 16 
Do kompetencji Rady należą sprawy niezastrzeżone dla Zarządu i innych organów, w 
szczególności wyłącznie na wniosek Fundatorów: 

1. opiniowanie Statutu i jego zmian, 
2. opiniowanie wyboru i odwoływania członków Zarządu, 
3. opiniowanie sprawozdań Zarządu, 
4. opiniowanie preliminarza kosztów działalności Fundacji, 
5. opiniowanie bilansu Fundacji, 
6. opiniowanie schematu organizacyjnego Fundacji, regulaminów pracy i wynagrodzenia 

w Fundacji, regulaminu Zarządu i ustanowienia filii Fundacji, 
7. opiniowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 
8. opiniowanie uchwały o likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku, 
9. inne wynikające z niniejszego statutu. 



§ 17 
Posiedzenia Rady są zwoływane: 

1. z własnej inicjatywy, 
2. na pisemny wniosek Fundatorów 
3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Fundatorów. 
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Rady. Głosowanie może odbywać się pisemnie. 

5. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia.  
6. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
7. Za środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się 

w szczególności: telefon, telekonferencje, pocztę tradycyjną, przesyłki kurierskie, 
pocztę elektroniczną, faks, inne środki komunikacji elektronicznej.    

Rozdział IV 
Majątek i fundusze 

§ 18 
Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora/ów fundusz założycielski  
w kwocie 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) wniesiony przez Fundatorów w 
częściach równych oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i 
prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania. 

§19 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały 
o zmianie statutu w tym przedmiocie. 

§ 20 
Źródłami powstania majątku Fundacji są: 

1. darowizny, zapisy i spadki, 
2. dochody z działalności gospodarczej w przypadku rozpoczęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej, 
3. dochody z majątku Fundacji, 
4. dotacje, subwencje, granty, 
5. odsetki i depozyty bankowe, 
6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
7. fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych 

we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 
8. inne źródła zgodne z obowiązującymi przepisami. 

§ 21 
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia 
jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

§ 22 
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 
 
 



Rozdział V 
Inne 

Połączenie z inną fundacją 
§ 23 

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. 
§ 24 

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy. 
Likwidacja Fundacji 

§ 25 
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w 

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 
3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez jej Zarząd. 
4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

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

b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszenia prasowego do zgłoszenia swych 
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, 

c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli, 
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji Fundacji i planu zaspokojenia zobowiązań, 
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji, 
f) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o 

wykreślenie Fundacji z rejestru, 
g) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego. 

5. Po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji pozostałe środki majątkowe mogą być 
przeznaczone na cele tożsame z celem Fundacji określonymi w statucie i  utworzenie nowej 
Fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej 
fundacji o tożsamych lub zbliżonych celach. 

Zmiana Statutu 
§ 26 

1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione w trakcie działania Fundacji. 
2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie, na podstawie uchwały. 
3. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do właściwego rejestru Krajowego 

Rejestru Sądowego. 
Postanowienia końcowe 

§ 27 
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku. 


