
 

 

 

 
 

 

Statut Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  

 

§ 1.  

Fundacja pod nazwą: Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie (zwana dalej: 
„Fundacją”), została ustanowiona przez Fundatorów Założycieli wymienionych w akcie 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Gorycką, prowadzącą Kancelarię 
Notarialną w Warszawie, w dniu 27.09.2022 r. (rep A nr 442/2022), zmienionym aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Miklas, prowadzącą Kancelarię 
Notarialną w Warszawie w dniu 03.11.2022 r (rep. A nr 93/2022). 

 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
oraz niniejszego Statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony. 

3. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2.  

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 
celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, biura, przedstawicielstwa lub inne placówki, w tym inne 
Fundacje w kraju i  za granicą oraz przystępować do spółek krajowych i zagranicznych, 
fundacji, stowarzyszeń oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem 
powiązaniach organizacyjno-prawnych.  

4. Fundacja może ustanowić medale honorowe, odznaki i przyznawać je wraz z innymi 
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym. 

5. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach 
obcych np. nazwą w języku angielskim:   ALL IN. DIVERSITY, EQUITY 
& INCLUSION FOUNDATION 

6. Fundacja ma prawo używania znaku graficznego Fundacji oraz posługiwania się 
pieczęcią wskazującą nazwę i siedzibę Fundacji, a także posługiwania się nazwą 
skróconą: „RDR”. 

 

§ 3.  

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji, jest na dzień podpisania aktu 
fundacyjnego, Minister Rozwoju i Technologii. 
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Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 4.  

1. Celami Fundacji są: 

1) budowanie i promocja środowiska oraz rozwój rozwiązań wspierających organizacje 
w efektywnym wykorzystaniu synergii różnorodności (m.in. w obszarach stwarzania 
równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz osób reprezentujących różne pokolenia, 
włączania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osób pochodzących 
z różnych kultur); 

2) zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie tego, jak ważna jest 
różnorodność, równość oraz włączanie w życiu społecznym i gospodarczym; 

3) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych 
społecznym wykluczeniem;  

4) budowanie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i standardów w zakresie 
różnorodności, równości i włączania; 

5) promowanie kultury poszanowania dla różnorodności oraz dawania równych szans 
w środowisku pracy; 

6) upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji 
radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz 
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy 
w zakresie objętym celami Fundacji; 

7) edukacja w zakresie korzyści dla biznesu i rozwoju gospodarki wynikających 
z różnorodności, równości i włączania; 

8) współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami 
pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami 
fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; 

9) wspieranie organizacji chcących wdrażać i rozwijać kulturę różnorodności 
i włączania; 

10) tworzenie konsorcjum/koalicji organizacji, które wdrażają, pielęgnują i propagują 
kulturę różnorodności; 

11)  kształtowanie postaw tolerancji, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów. 

 

2. Działania realizowane przez Fundację w ramach jej celów powinny służyć:  

1) wspieraniu rozwoju nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa w obliczu kluczowych 
wyzwań XXI wieku (globalizacja gospodarki i społeczeństwa oraz zmiany 
klimatyczne); 

2) podnoszeniu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; 

3) zwiększaniu innowacyjności polskiej gospodarki; 

4) przełamywaniu stereotypów społecznych; 

5) budowaniu wrażliwości społecznej; 

6) poprawie szybkości i efektywności działania organizacji biznesowych; 

7) pozyskaniu i utrzymaniu najlepszych talentów w przedsiębiorstwach; 

8) tworzeniu środowiska pracy wspierającego „Diversity, Equity & Inclusion”. 
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§ 5.  

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: 

1. różne działania promocyjne, edukacyjne i badawcze pokazujące korzyści, rozwiązania 
i dobre praktyki w zakresie różnorodności, równości i włączania; 

2. opracowania pokazujące korzyści i bariery we wdrażaniu różnorodności w organizacjach 
oraz identyfikujące rozwiązania wspierające budowę kultury różnorodności i włączania; 

3. prowadzenie różnych programów merytorycznych oraz baz danych związanych z tymi 
programami; 

4. współpracę z innymi organizacjami i interesariuszami; 

5. udział w projektach mających na celu budowę i promocję rozwiązań służących 
wdrażaniu różnorodności w organizacjach; 

6. organizację warsztatów, szkoleń i innych aktywności pokazujących korzyści płynących 
z rozwoju różnorodności w przestrzeni publicznej i miejscach pracy; 

7. stworzenie programów dzielenia się i promowania najlepszych praktyk z zakresu synergii 
różnorodności; 

8. organizację kampanii promocyjnych i edukacyjnych oraz badań mających na celu 
promocję i budowę kultury różnorodności; 

9. przyznawanie nagród dla osób oraz organizacji biorących udział w realizacji celów 
Fundacji; 

10. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek 
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także 
upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy 
osobom  zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania; 

11. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących 
różnorodność, równość i włączanie. 

 

Rozdział III. Działalność gospodarcza 

 

§ 6.  

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio i pośrednio, 
w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych wyłącznie jako dodatkową 
w stosunku do działalności głównej.  

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów 
statutowych. 

3. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

4. Rok obrotowy Fundacji rozpoczyna się 1 października każdego roku kalendarzowego 
i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem pierwszego roku 
obrotowego. 

 

§ 7.  

Przedmiotem działalności gospodarczej  wg PKD jest: 

1) 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich; 

2) 72.20.Z badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych; 

3) 70.22.Z doradztwo z zakresie prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą; 

4) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
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5) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

6) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza;  

7) 58.13.Z wydawanie gazet; 

8) 58.11.Z wydawanie książek; 

9) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych; 

10) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej; 

11) 47.61.Z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

12) 47.62.Z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach; 

13) 47.63.Z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach. 

 

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji 

 
§ 8.  

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski o wartości 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych), 
a także środki finansowe, ruchomości oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte lub uzyskane 
przez Fundację w toku jej działania, z czego 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) jest 
przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji 

 
§ 9.  

1. Dochodami Fundacji są w szczególności: 

1) darowizny, spadki, zapisy; 

2) granty, dotacje, subwencje otrzymane zarówno z kraju, jak i zagranicy; 

3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych; 

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomości;  

5) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;  

6) odsetki bankowe; 

7) zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;  

8) operacje finansowe. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na 
działalność statutową. 

 
§ 10.  

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem wyraźnej woli spadkodawców lub 
donatorów.  

2. Z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w statucie, wybór celu należy do Zarządu 
Fundacji. 

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 
prawa składa Zarząd Fundacji. 

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd zobowiązany jest do 
złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko 
wówczas, gdy w chwili składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny 
spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.  
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§ 11.  

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.   

 

Rozdział V. Organy Fundacji  

 

§ 12.  

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji. 

 

 Rozdział  VI. Postanowienia wspólne 

 

§ 13. 

1. W skład organów Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne; 

a) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,  

b) które nie zostały skazane  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Można być członkiem tylko jednego organu Fundacji jednocześnie. Mandat członka 
organu Fundacji ustaje w przypadku i z chwilą; 

a) śmierci 

b) rezygnacji, 

c) odwołania, 

d) zaprzestania spełniania wymogu określonego w ust. 1 powyżej. 

3. Głosowania podczas posiedzeń organów Fundacji są jawne, z zastrzeżeniem głosowań 
dotyczących wyboru lub odwołania członków organów Fundacji i spraw osobowych.   

4. W przypadku głosowań zwykłą większością głosów, głosów wstrzymujących nie liczy się. 

5. Z posiedzeń organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba 
przewodnicząca posiedzeniu. Do protokołu załącza się listę obecności.    

 

Rozdział  VII. Rada Fundacji 

 

§ 14 

1. Rada Fundacji składa od 3 do 12 osób, powoływanych przez Fundatorów. W skład Rady 
Fundacji mogą być powoływani Fundatorzy. 

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy lub osoby wskazane przez 
Fundatorów  

3. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w wyniku:  

a)  jednogłośnej uchwały podjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady 
Fundacji; lub 

b)  uchwały podjętej zwykłą większością głosów, jeśli odwoływany członek Rady 
Fundacji nie wziął udziału w pięciu kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji pomimo 
jej prawidłowego zwołania, chyba że jego nieobecność została uznana za 
usprawiedliwioną w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji. 
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4. Każdemu z Fundatorów przysługuje uprawnienie osobiste powoływania i odwoływania 
jednego członka Rady Fundacji. Członek Rady Fundacji powołany przez Fundatora 
może być odwołany bądź przez tego Fundatora bądź w trybie określonym w ust. 3 
powyżej. 

5. Osoba odwołana z funkcji członka Rady Fundacji w trybie określonym w ust. 3powyżej, 
nie może ponownie zostać powołana do tej Rady. 

6. W przypadku odwołania członka Rady Fundacji w trybie opisanym w ust. 3 powyżej 
Fundator musi skorzystać ze swoich uprawnień osobistych opisanych w ust. 4 w terminie 
4 (czterech) tygodni od momentu, w którym dowiedział się o podjęciu uchwały Rady 
Fundacji o odwołaniu.  

7. W przypadku śmierci Fundatora lub braku powołania przez niego nowego członka Rady 
w terminie opisanym w ust. 6 powyżej, uprawnienie osobiste do powoływania członków 
Rady wygasa w stosunku do Fundatora, który zmarł lub nie wykonał prawa do powołania 
w określonym terminie, a Rada Fundacji może dokonać wyboru nowego członka Rady 
podejmując w tej mierze uchwałę zwykłą większością głosów.  

8. Członkowie Rady Fundacji mogą zrezygnować z pełnionej funkcji składając pisemną 
rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji z kopią dla Prezesa Zarządu 
Fundacji – a w przypadku Przewodniczącego Rady – na ręce Prezesa Zarządu.  

9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje 
pracami Rady Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 
zebraniom Rady Fundacji.  

 

§ 15. 

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w 
roku kalendarzowym. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na 
wniosek Zarządu lub Fundatora Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła 
posiedzenie tej Rady w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku od Fundatora, Fundator taki, 
w okresie kolejnych 30 dni sam może dokonać zwołania Rady Fundacji. 

3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miejscu wskazanym przez zwołującego 
posiedzenie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym środków 
komunikacji elektronicznej). 

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji na 
piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Posiedzenie Rady Fundacji może podejmować ważne uchwały bez formalnego 
zwołania, jeżeli w posiedzenie biorą udział wszyscy członkowie Rady Fundacji, i nikt nie 
zgłosił sprzeciwu odnośnie odbycia posiedzenia rady oraz zaproponowanego porządku 
obrad. 

6. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.   Podjęcie  uchwały w tym 
trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
wszystkim członkom Rady Fundacji.  

7. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 powyżej, zostają przedstawione na 
najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji z podaniem wyniku głosowania.  

8. W trybie określonym w ust. 4 powyżej nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach 
wyboru lub odwołania członków organu Fundacji.  

9. Rada Fundacji może określić szczegółowe zasady zwoływania i przeprowadzania 
swoich posiedzeń poprzez przyjęcie Regulaminu Rady Fundacji. Przyjęcie takiego 
regulaminu następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.  
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10. O ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Rada Fundacji podejmuje decyzje 
w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 
uchwały, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. 

11. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji. 

 

§ 16. 

1. Do kompetencji Rady Fundacji należą: 

1. nadzór nad działalnością Fundacji; 

2. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku niezależnej kontroli działalności 
statutowej Fundacji; 

3. przekazywanie Zarządowi Fundacji wniosków wynikających z kontroli; 

4. akceptacji wieloletnich Strategii rozwoju Fundacji, rocznych planów działania 
Fundacji oraz rocznego budżetu operacyjnego  Fundacji przygotowanych przez 
Zarząd; 

5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia 
par.17 ust. 3; 

6. uchwalenie i zmiany Regulaminu Pracy Zarządu oraz Regulaminu Rady Honorowej 
(o ile zostanie powołana) i podejmowanie wszelkich uchwał, które zgodnie z tym 
regulaminem wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji;  

7. podejmowania decyzji w kwestii przystępowania Fundacji do spółek, stowarzyszeń 
i innych fundacji; 

8. powoływanie członków Rady Fundacji na zasadach określonych w par.14 ust.7; 

9. uchwalanie zmian statutu Fundacji; 

10. podejmowanie uchwał wyrażających zgodę na  połączenie Fundacji; 

11. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji. 

 

 Rozdział VIII. Zarząd Fundacji 

 

§ 17. 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków (w tym z  Prezesa 
Zarządu), powoływanych na dwuletnią kadencję wspólną, licząc od następnego roku 
kalendarzowego po roku, w którym nastąpiło powołanie. W sytuacji, w której Rada 
Fundacji nie powoła nowych członków Zarządu, pomimo upływu okresu, na który zostali 
powołani, ich kadencja ulega przedłużeniu do momentu podjęcia przez Radę Fundacji 
uchwały o powołaniu nowych członków Zarządu. 

2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.  

4. Kolejnych członków Zarządu Fundacji powołuje Rada Fundacji. Każdy członek Zarządu 
może być odwołany przez Radę Fundacji w dowolnym momencie w drodze uchwały 
podjętej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku powołania 
członka Zarządu, który ma pełnić funkcję Prezesa Fundacji, Rada Fundacja zaznacza to 
w treści uchwały.  

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji i przewodniczy zebraniom Zarządu 
Fundacji. 
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§ 18. 

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na miesiąc. 

2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub 
na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu Fundacji, a także na wniosek każdego 
z Fundatorów. 

3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miejscu wskazanym przez zwołującego 
posiedzenie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy jego członkowie.  

5. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Zarządu Fundacji zostaną określone przez 
Radę Fundacji w Regulaminie Zarządu Fundacji. 

6. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów 
członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,  z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, przy czym 
do ważności uchwały, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Zarządu. 
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej 
uchwały. 

§ 19. 

1. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji, w tym do składania 
oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający 
łącznie.  

2. Zarząd Fundacji zarządza jej majątkiem i odpowiada za jej stan finansowy. 

 

§ 20. 

1. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka 
Zarządu, tylko wówczas jeśli wynika to z treści Regulaminu Zarządu i wyłącznie na 
zasadach tam określonych.   

2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i 
celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.  

3. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą: 

1) opracowywanie strategii działania Fundacji i przedstawianie jej Radzie Fundacji do 
akceptacji;  

2) przygotowanie rocznych planów działania Fundacji i przedstawianie jej Radzie 
Fundacji do akceptacji;  

3) przygotowanie budżetu operacyjnego Fundacji i przedstawianie go Radzie Fundacji 
do akceptacji;  

4) przygotowanie koncepcji i planów realizacji nowych projektów zgodnych z celami 
statutowymi Fundacji i przedstawianie jej Radzie Fundacji do akceptacji, chyba że 
zostały one ujęte w budżecie operacyjnym Fundacji; 

5) kierowanie bieżącymi działaniami Fundacji, zgodnie ze statutem oraz dokumentami 
wskazanymi w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) powyżej; 

6) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji w zakresie nie 
wyłączonym do kompetencji Rady Fundacji; 

7) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, a w szczególności sporządzenie 
rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą 
o fundacjach, a następnie podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości 
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poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji;  

8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; 

9) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; 

10) pozyskiwanie finansowania na działalność statutową Fundacji, a w szczególności 
przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów; 

11) zatrudnianie pracowników i podwykonawców oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 
zgodnie z budżetem operacyjnym zatwierdzonym przez Radę Fundacji lub po 
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Fundacji; 

12) występowanie do Rady Fundacji z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, 
połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji;  

13) przedstawianie na żądanie Ministerstwa, o którym mowa w par. 3  programów 
działania oraz analiz prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych 
zasobów majątkowych Fundacji. 

 

Rozdział IX.  Zmiana Statutu  

 

§ 21. 

Uchwała o zmianie Statutu lub zmianie celu Fundacji jest podejmowana przez Radę Fundacji 
większością 2/3 głosów. 

 

Rozdział X. Połączenie i likwidacja Fundacji 

  

§ 22. 

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

2. Połącznie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej 
zmianie cele Fundacji. 

§ 23. 

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

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, po 
uprzedniej konsultacji z Fundatorami. 

3. Likwidację prowadzi likwidator powołany przez Zarząd Fundacji. 

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe 

 

§ 24. 

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności 
za rok ubiegły. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. 
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FUNDATORZY: 

 

1. Katarzyna Marta Olczak 
2. Ewa Jolanta Kaniewska-Trzcińska 
3. Małgorzata Tomasik 
4. Anna Wiesława Jaguszewska-Bogacz 
5. Marcin Piotr Szlasa-Rokicki 
6. Beata Izabela Bukowska 
7. Marcin Piotr Wower 
8. Aleksandra Klimont-Bodzińska 
9. Monika Jolanta Ostęp 
10. Urszula Stanisława Baranowska 
11. Monika Buchajska-Wróbel 
12. Dorota Beata Zdun-Angotti  

 


