STATUT

FUNDACJI ROZWOJU PRZYWÓDZTWA I TECHNOLOGII

(tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2019 roku)
ROZDZIAł I
POSTANOWIENIA OGóLNE

§1

Fundacja Rozwoju Przywództwa i Technologii zwana w dalszej części statutu „Fundacją",
ustanowiona została przez:
1) Andrzeja Piotra Jacaszka;

2) Witolda Bolesława Jankowskiego;

zwanych dalej „Fundatorami", aktem notarialnym pod numerem repertorium
A nr 765/2019, sporządzonym w dniu 15 marca 2019 roku przed notariuszem Sławomirem
Namielskim, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2

Fundacja posiada osobowość prawną.
§3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
§4

Właściwym ministrem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
§5

1.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Dla właściwego realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić działalność w kraju
i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.
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ROZDZIAł II

CELE I ZASADY DZIAłANIA FUNDACJI
§7

Celem Fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych w zakresie:
1)

działalności wspomagającej
przedsiębiorczości;

2)

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

gospodarczej;
3)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4)

prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
§8

Fundacja, której działalność statutowa ma charakter niedochodowy, realizuje swoje cele
przez:
1)

propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój gospodarczy;

2)

promowanie przedsiębiorczości;

3)

promowanie innowacyjności;

4)

promowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu;

5)

organizowanie doradztwa w zakresie zarządzania;

6)

finansowanie lub dofinansowywanie doradztwa z zakresu zarządzania,
przedsiębiorczości, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu
i pokrewnych zagadnień, organizowanego przez osoby fizyczne, prawne lub
jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego;

7)

organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, wykładów, konferencji
służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat zarządzania, przedsiębiorczości,
innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień;

8)

finansowanie lub dofinansowywanie organizacji szkoleń, kursów, warsztatów,
seminariów, wykładów, konferencji służących rozpowszechnianiu wiedzy na
przedsiębiorczości,
innowacyjności,
temat
zarządzania,
społecznej
odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień, organizowanych przez osoby
fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 Kodeksu
cywilnego;

9)

finansowanie lub dofinansowywanie udziału osób fizycznych w szkoleniach,
wykładach
oraz
konferencjach
kursach,
seminariach,
warsztatach,
rozpowszechniających wiedzę na temat zarządzania, przedsiębiorczości,
innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień,
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organizowanych przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, o
których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego;
10)

fundowanie stypendiów uczniom i studentom oraz doktorantom, w zakresie nauk
społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych,
humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu;

11)

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości,
innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień;

12)

finansowanie lub dofinansowywanie działalności wydawniczej w zakresie
wydawnictw dotyczących zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności,
społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień, prowadzonej
przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art.
33ł Kodeksu cywilnego;

13)

prowadzenie portali internetowych służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat
zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności
biznesu i pokrewnych zagadnień;

14)

finansowanie lub dofinansowywanie prowadzenia portali internetowych służących
rozpowszechnianiu wiedzy na temat zarządzania, przedsiębiorczości,
innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień,
przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art.
331 Kodeksu cywilnego;

15)

tworzenie materiałów multimedialnych służących rozpowszechnianiu wiedzy na
innowacyjności,
przedsiębiorczości,
społecznej
zarządzania,
temat
odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień;

16)

finansowanie lub dofinansowywanie tworzenia materiałów multimedialnych
służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat zarządzania, przedsiębiorczości,
innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień,
przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art.
331 Kodeksu cywilnego;

17)

prowadzenie badań z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności,
społecznej odpowiedzialności biznesu i pokrewnych zagadnień, dotyczących
realizacji celów statutowych;

18)

finansowanie lub dofinansowywanie prowadzenia badań z zakresu zarządzania,
przedsiębiorczości, innowacyjności, społecznej odpowiedzialności biznesu
i pokrewnych zagadnień, dotyczących realizacji celów statutowych.
§9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych, prawnych
oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego,
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Strona 3 z 10

ROZDZIAł III
MAJąTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz początkowy (założycielski) w kwocie pieniężnej 5000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wniesiony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia oraz
środki finansowe, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej
działania.
§11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§12

Dochody Fundacji pochodzą z:

1)

darowizn, spadków, zapisów;

2)

wpłat środków pieniężnych przez Fundatorów;

3)

środków publicznych;

4)

dotacji, subwencji, w tym także ze środków Unii Europejskiej;

5)

dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego oraz praw majątkowych;

6)

zysków z lokat w bankach.
§13

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§14
1.

Osoby fizyczne i prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331
Kodeksu cywilnego, które dokonają darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej,
w wysokości równej lub wyższej niż kwota ustalona przez Zarząd uzyskują, o ile wyrażą
stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

2.

Tytułu sponsora ma charakter osobisty.
ROZDZIAł IV

ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§15

Organami Fundacji są:

1)

Zarząd Fundacji;

2)

Rada Programowa, jeżeli zostanie powołana;

3)

Rada Fundatorów.
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§ 16

1.

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

2.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej,
Prezesa Zarządu.
ZARZąD FUNDACJI

§17

1.

Zarząd Fundacji (dalej zwany: „Zarządem") składa się z dwóch do pięciu osób
powoływanych przez Radę Fundatorów na czas nieoznaczony.

2.

Członkowie pierwszego Zarządu zostają wybrani przez Fundatorów.

3.

Kadencje członków Zarządu mają charakter indywidualny.

4.

Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§18

1.

Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundatorów.

2.

Uchwała o odwołaniu członka Zarządu wymaga większości 4/5 głosów liczonej
z ogólnej liczby członków Rady Fundatorów.
§19

1.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Fundatorów.
§20

1.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Do kompetencji Zarządu należy:

1)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2)

opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;

3)

wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

4)

sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;

5)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

6)

sporządzanie budżetu rocznego;

7)

przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

8)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

9)

podejmowanie decyzji w sprawie sposobu finansowania działalności Fundacji;
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10)

realizowanie celów statutowych;

11)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej;

12)

wystąpienie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie oraz likwidacji Fundacji;

13)

inne sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Fundacji.
§21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie.
§22

1.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Zarządu lub członka Rady Fundatorów.

2.

Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

3.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

4.

Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni
o miejscu, terminie i porządku obrad.

5.

Członek Rady Fundatorów ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

6.

Rada Fundatorów ma prawo żądać rozpatrzenia przez Zarząd określonych spraw.

7.

Zarząd może podejmować decyzje z wykorzystaniem środków porozumiewania się na

odległość.
8.

Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.
§23

Członkowie Zarządu z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, chyba
że Rada Fundatorów postanowi inaczej. Członkowie Zarządu mogą otrzymać z tytułu
pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
RADA PROGRAMOWA
§24

1.

Zarząd może zdecydować o powołaniu Rady Programowej.

2.

Rada Programowa składa się z nie mniej niż 3 a nie więcej niż 50 osób powoływanych
na okres 1 roku.

3.

Kadencje członków Rady Programowej mają charakter indywidualny.

4.

Członków składu Rady Programowej powołuje Zarząd.

5.

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania bądź
śmierci członka Rady Programowej.
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6.

Członkowie Rady Programowej mogą być odwołani przez Zarząd lub Radę Fundatorów
przed upływem kadencji.
§25

1.

Rada Programowa wyłania ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej.

2.

Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Rady Programowej.
§26

1.

Radę Programową zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub na wniosek któregokolwiek z Fundatorów.

2.

W posiedzeniach Rady Programowej może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu,
w szczególności w celu składania wyjaśnień.

3.

Posiedzenia Rady Programowej
porozumiewania się na odległość.

4.

Rada Programowa powinna odbywać posiedzenia, co najmniej raz w roku.

mogą

odbywać

się

przy

użyciu

środków

§27

1.

Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.

Każdy członek Rady Programowej ma jeden głos.

3.

Jeżeli na danym posiedzeniu Rady Programowej brak kworum wskazanego w
§ 16 ust. 1 powyżej, uniemożliwia to podejmowanie uchwał. Przewodniczący zwołuje
posiedzenie Rady Programowej w nowym terminie nie krótszym niż 14 dni. Na tak
zwołanym posiedzeniu uchwały mogą być podejmowane niezależnie od liczby

członków.
§28
Do udziału w posiedzeniu Rady Programowej mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, której działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób ma charakter
doradczy.

§29

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1)

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

2)

opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;

3)

wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych jej przez

Zarząd;
4)

przedstawianie propozycji kierunków działania Fundacji;

5)

propagowanie celów statutowych Fundacji.
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§30

Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, mogą
jednakże w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków
związanych z tą działalnością.
RADA FUNDATORóW
§31

1. Rada Fundatorów stanowi główny organ nadzorczy Fundacji.
2. Rada Fundatorów stanowi odrębny od Zarządu organ, niepodlegający mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

3. W skład Rady Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy.
4. Członek Rady Fundatorów nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać
w związku małżeńskim, bliskiej relacji z żadnym członkiem Zarządu.

5. Z dniem założenia Fundacji w skład Rady Fundatorów wchodzą jedynie Fundatorzy.
6. Rada Fundatorów ma prawo kooptacji nowych członków większością co najmniej 4/5
głosów liczonych z ogólnej liczby członków Rady Fundatorów, przy czym zgodę na
przyjęcie nowego członka muszą wyrazić wszyscy Fundatorzy.

7. Rada Fundatorów obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz w roku.
8. Aby możliwe było podjęcie uchwał w posiedzeniu Rady Fundatorów musi brać udział
przynajmniej 50% jej członków w tym wszyscy Fundatorzy zasiadający w Radzie

Fundatorów.
9. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje z chwilą rezygnacji lub śmierci członka Rady

Fundatorów.
§32

1. Do kompetencji Rady Fundatorów należy w szczególności:
1)

ocena działalności organów Fundacji;

2)

uchwalanie regulaminów Zarządu, Rady Programowej;

3)

kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;

4)

zatwierdzanie programu działania Fundacji sporządzonego przez Zarząd;

5)

zatwierdzanie budżetu rocznego;

6)

rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
Fundacji oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji;

7)

składanie wniosków, do Prezesa Zarządu Fundacji, o zwołanie posiedzenia
Zarządu;

8)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

9)

odwoływanie członków Rady Programowej;
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10)

podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji;

11)

podjęcie uchwały o połączeniu z inną fundacją;

12)

ustalanie kierunkowych i wytycznych dla Zarządu co do rozdziału zgromadzonych

środków.
2. W celu realizacji kompetencji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Rada Fundatorów ma
prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:
1)

żądanie od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych
materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich jej dziedzinach;

2)

uprawnienia do żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień;

3)

dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.
§33

Członkowie Rady Fundatorów z tytułu pełnionej funkcji nie otrzymują żadnego
wynagrodzenia. Członkowie Rady Fundatorów mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
ROZDZIAł V
ZMIANA STATUTU

§34
Zmiana Statutu może dotyczyć w szczególności zmian celu Fundacji.
§35

Rada Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji podejmuje decyzję w
sprawie zmiany Statutu.
§ 36

Do zmiany statutu Fundacji wymagana jest uchwała Rady Fundatorów podjęta 4/5 głosów
liczonych z ogólnej liczby członków Rady Fundatorów, przy czym zgodę na zmianę Statutu
muszą wyrazić wszyscy Fundatorzy.
ROZDZIAł VI
POSTANOWIENIA KOńCOWE
§37

1.

Fundacji nie wolno udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów Fundacji oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwanych „osobami bliskimi").
2.

Fundacji nie wolno przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub
jej pracowników oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.

3.

Fundacji nie wolno wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundagi.

4.

Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§38

1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Fundatorów.

2.

Do połączenia się Fundacji z inną fundacją wymagana jest uchwała Rady Fundatorów
podjęta 4/5 głosów liczonych z ogólnej liczby członków Rady Fundatorów, przy czym
zgodę na zmianę Statutu muszą wyrazić wszyscy Fundatorzy.
§39

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§40

1.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów.

2.

Do podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji wymagana jest uchwała Rady Fundatorów
podjęta 4/5 głosów liczonych z ogólnej liczby członków Rady Fundatorów, przy czym
zgodę na likwidację Fundacji muszą wyrazić wszyscy Fundatorzy.

3.

Jeśli w uchwale o likwidacji Fundacji, Rada Fundatorów nie powoła likwidatora,
likwidatorem Fundacji będzie Zarząd Fundacji.
§41

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada
celom Fundacji.
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