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Rozdział I

Postanowienie ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą „BARTEL” - Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla zwana

dalej „Fundacją” ustanowiona zostaje przez Cecylię Bartel zwaną dalej „Fundatorem”

Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4883/2008 sporządzonym przez Notariusza Andrzeja

Cibę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Kremerowskiej 6/1 w dniu 16

kwietnia 2008 roku, aktem notarialnym z dnia 12 maja 2008 roku sporządzonym

przez Notariusza Andrzeja Cibę w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul.

Kremerowskiej 6/1, Rep. A Nr 5567/2008, aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2008

roku, sporządzonym przez Notariusza Andrzeja Cibę w Kancelarii Notarialnej

w Krakowie przy ul. Kremerowskiej 6/1, Rep. A Nr 7785/2008 oraz aktem notarialnym

z dnia 04 sierpnia 2009 roku, sporządzonym przez Notariusza Andrzeja Cibę

w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Wielopole nr 16/3, Rep. A Nr 6396/2009

i działa na podstawie i zasadach określonych w Ustawie o Fundacjach z dnia 6

kwietnia 1984r. (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego

Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność

w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Prowadzenie przez Fundacje nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku

publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu

umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem

przepisów o rachunkowości.

4. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego

i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Uzyskiwany przez Fundację z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód

służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do

podziału między jej członków.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy w sprawach szkolnictwa wyższego.

§ 7

1. Fundacja może używać pieczątek okrągłej i podłużnej o treści, która zawiera

jej nazwę, siedzibę i adres.

2. Fundacja może używać nazwy w języku angielskim – Kazimierz Bartel

Foundation

3. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego, którego wzór

stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

§ 8

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać

nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych

przez Fundację lub dla samej Fundacji.

2. Fundacja może przyznać osobie zasłużonej dla działania na rzecz Fundacji

tytuł „Honorowego Przyjaciela Fundacji” lub inny.
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§ 9

Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć Instytuty oraz stałe

i czasowe placówki terenowe i specjalizowane a także przystępować do spółek

i fundacji.
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Rozdział II

Cele i zadania Fundacji

§ 10

Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa

w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez:

a/ wspomaganie rozwoju naukowego dzieci, młodzieży, a w szczególności

studentów szkół wyższych;

b/ rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy;

c/ pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat historii Polski, ze szczególnym

uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tym utrwalenie

pamięci o profesorze Kazimierzu Bartlu i jego działalności;

d/ propagowanie edukacji dzieci i młodzieży;

e/ wspieranie rozwoju polskiej nauki poprzez wspieranie młodzieży uczącej się;

f/ fundowanie nagród jednorazowych dla zdolnej młodzieży wykazującej

zainteresowanie problematyką i historią Polski i dziejami Narodu Polskiego z różnych

środowisk – w tym zaniedbanych kulturowo – oraz stypendiów i wyjazdów

szkoleniowo – naukowych.

§ 11

Cele Fundacji realizowane są m.in. poprzez:

a/ gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację

celów Fundacji;

b/ współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami państwowymi

i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;

c/ nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi          

i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji;

d/ popieranie i finansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów –

stypendystów Fundacji;

e/ wspieranie młodzieży poprzez przeznaczanie środków finansowych na

kształcenie osób pragnących ukończyć studia wyższe magisterskie,
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a w szczególności pokrywanie kosztów zamieszkania w mieście – ośrodku

akademickim, zakupu podręczników i materiałów szkoleniowych, pokrywanie

kosztów utrzymania w tym wyżywienia, zakupu odzieży, transportu publicznego oraz

inne;

f/ organizowanie szkoleń, konferencji naukowych oraz zjazdów;

g/ działalność wydawniczą i filmową.
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Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 złotych

/słownie: dwa tysiące złotych/, który stanowi wkład pieniężny Fundatora. Z majątku

Fundacji przeznacza się kwotę w wysokości 1.000,00 złotych /słownie: jeden tysiąc

złotych/ na działalność gospodarczą.

§ 13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą z :

a/ darowizn, spadków, zapisów i innych datków wniesionych przez osoby

fizyczne i prawne, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne;

b/ dotacji i subwencji osób prawnych;

c/ nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez

Fundację;

d/ dywidend i zysków z akcji i udziałów;

e/ odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

f/ dochodów z działalności gospodarczej.;

g/ dochody ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu

o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest

wyodrębniona  od działalności statutowej.

3. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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§ 16

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na

realizację wszystkich działań statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili

inaczej.

§ 17

Cały dochód Fundacji jest przeznaczany na działalność statutową

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili

składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie

przewyższa długi spadkowe.

§ 19

1. W Fundacji zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia

zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, Zarządu

Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie Rady Fundacji,

Zarządu Fundacji i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w

linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub

kurateli.

2. W Fundacji zabronione jest:

a/ przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu

Fundacji i pracowników Fundacji oraz osób,  z którymi członkowie Rady Fundacji,

Zarządu Fundacji i pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu

przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach,
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b/ wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji,

Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób  którymi członkowie Rady

Fundacji, Zarządu Fundacji, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich,

c/ zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, pracowników Fundacji

oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, oraz pracownicy

Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz

zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od osób z którymi członkowie

Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są

związani z tytułu przysposobienia.
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Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 20

1. Organami Fundacji są:  Zarząd Fundacji, Rada Fundacji oraz Kapituła

Fundacji.

2. Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, Prezesa Zarządu Fundacji i dwóch

Wiceprezesów Zarządu Fundacji.

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów powołuje Rada Fundacji.

Członków pierwszego Zarządu Fundacji powołuje Fundator.

3. Kadencja pierwszego Zarządu Fundacji trwa 1 rok., natomiast kolejne

kadencje trwają 3 lata.

4. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji lub jej poszczególni Członkowie nie

realizują w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób działalność

Zarządu bądź jego poszczególnych Członków przynosi szkody, Zarząd Fundacji lub

jego poszczególni Członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez

Radę Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, w obecności wszystkich

członków Rady.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a/ odwołania Członka Zarządu,

b/ rezygnacji Członka Zarządu, w terminie jednego miesiąca od poinformowania

o zamierzonej rezygnacji Radę Fundacji,

c/ skazania Członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne,

d/ śmierci Członka Zarządu.
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6. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie któregokolwiek

z Członków, zgodnie z ust. 5 powyżej Rada Fundacji niezwłocznie wybiera nowego

członka Zarządu.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Swoje zadania Zarząd  zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością

przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu,

regulaminu i uchwał powziętych przez Radę Fundacji.

§23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał z tym, że termin

pierwszego posiedzenia Zarządu wyznacza Fundator.

2. Prezes bądź Wiceprezes Zarządu Fundacji może zwołać dodatkowe

posiedzenie Zarządu.

§ 24

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności wszystkich Członków

Zarządu, lub jednomyślnie w obecności dwóch Członków Zarządu.

§ 25

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu wraz z jednym

Wiceprezesem Zarządu bądź dwóch Wiceprezesów Zarządu.

2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania

konkretnych spraw.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

b/ opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji;

c/ sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji;
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d/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

e/ przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

f/ zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;

g/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za

realizację jej celów statutowych.

h/ ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.

§ 27

1. Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy w szczególności prowadzenie

bieżących prac Fundacji, organizowanie prac Zarządu i wykonywanie jego uchwał.

2. Prezes  Zarządu Fundacji jest zwierzchnikiem pracowników Fundacji.

§ 28

1. Zarząd może powołać  Dyrektora Zarządzającego do bieżącego kierowania

pracami Fundacji.

2. Zarząd może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych

w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

3. Zarząd może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów

statutowych Fundacji.

§ 29

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

§ 30

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie

zwrot uzasadnionych kosztów i wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż

określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85,

poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz.

391 i Nr 60, poz. 535).
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Rada Fundacji

§ 31

1. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji

lub ich przedstawiciele, przyjęci na mocy uchwały Kapituły Fundacji, podjętej

większością 2/3 głosów przy obecności minimum połowy jej członków.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

3. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób.

4. Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.

5. Pierwsza Kadencja Rady Fundacji trwa 1 rok, z każda kolejna kadencja trwa 3

lata.

6. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:

a/ odwołania przez Kapitułę Fundacji,

b/ rezygnacji członka Rady, w terminie jednego miesiąca od poinformowania

o zamierzonej rezygnacji Kapituły Fundacji,

c/ skazania Członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d/ śmierci członka Rady.

§ 32

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych i kontrolnych,

opiniodawczych i doradczych.

2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim

organie zwrot uzasadnionych kosztów, w tym kosztów podróży i kosztów

zakwaterowania i wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt

8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154,

poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.

535).

§ 33

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
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a/ powoływanie Członków Zarządu Fundacji,

b/ uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,

c/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, udzielanie mu corocznego absolutorium,

d/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

e/ kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji,

f/ podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,

g/ podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

h/ podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek,

i/ ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania członków Zarządu,

j/ decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych Instytutów, placówek,

k/ powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych Instytutów, placówek,

l/ uchwalanie regulaminu Rady Fundacji,

m/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

n/ uchwalanie aktów wewnętrznych Fundacji,

o/ sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji i Zarządu Fundacji,

p/ uchwalenie regulaminu przyznawania stypendiów dla osób pragnących

rozpocząć studia wyższe oraz ukończyć studia wyższe magisterskie lub szkoły

średnie których ukończenie jest konieczne do rozpoczęcia studiów magisterskich,

r/ dokonywanie zmian Statutu Fundacji.

§ 34

1. Rada Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób

uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje

Przewodniczącego Rady Fundacji, dwóch Wiceprzewodniczących. Powołanie

następuje na czas trwania kadencji Rady Fundacji.

2. Przewodniczący Rady Fundacji, Wiceprzewodniczący, w liczbie dwóch

organizują pracę Rady Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.

3. Szczegółowy zakres obowiązków Przewodniczącego Rady Fundacji,

Wiceprzewodniczących, tryb ich wyboru, prócz postanowień niniejszego Statutu

określa regulamin Rady Fundacji.
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§ 35

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej jeden  raz

w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego

Rady.

2. W razie potrzeby Rada Fundacji może zebrać się na posiedzeniu

nadzwyczajnym.

3. O terminie posiedzenia Rady Fundacji Przewodniczący zawiadamia

pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym

posiedzeniem.

5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na

liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub

Wiceprzewodniczącego, chyba że Statut stanowi inaczej.

Kapituła Fundacji

§ 36

1. W skład Kapituły Fundacji wchodzi Fundator oraz od 3 do 7 osób przez niego

powołanych.

2. W razie ustania członkostwa członka Kapituły Fundacji, powołania w jego

miejsce nowego członka dokonuje Fundator, a po jego śmierci osoba lub działające

wspólnie osoby, wskazane w testamencie Fundatora.

3. Członkowie Kapituły Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu

ani Rady Fundacji.

4. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje w przypadku:

a/ jednogłośnego odwołania przez wszystkich pozostałych członków Kapituły

bądź odwołania przez Fundatora, a po jego śmierci przez osobę lub działające

wspólnie osoby, wskazane w testamencie Fundatora;

b/ rezygnacji członka Kapituły, w terminie jednego miesiąca od poinformowania

o zamierzonej rezygnacji wszystkich pozostałych członków Kapituły Fundacji;

c/ skazania Członka Kapituły Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne;

d/ śmierci członka Kapituły Fundacji.
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§ 37

Do kompetencji Kapituły Fundacji należy:

a/ powoływanie Członków Rady Fundacji,

b/ proponowanie i opiniowanie wieloletnich i rocznych kierunków działania

Fundacji,

c/ wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i Radę Fundacji,

d/ opiniowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,

e/ opiniowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

f/ opiniowanie zmian Statutu Fundacji.

§ 38

1. Przewodniczącym Kapituły Fundacji jest Fundator a po jego śmierci

Przewodniczącego wyznacza osoba bądź lub osoby wskazane w testamencie

Fundatora. Paragraf 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący Kapituły Fundacji przewodniczy pracy Kapituły Fundacji oraz

reprezentuje Kapitułę na zewnątrz.

§ 39

1. Posiedzenia Kapituły Fundacji odbywają się według potrzeb nie rzadziej niż

raz w danym roku kalendarzowym, w terminie wyznaczonym przez

Przewodniczącego Kapituły.

2. O terminie posiedzenia Kapituły Fundacji Przewodniczący zawiadamia

pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym

posiedzeniem.

3. Uchwały Kapituły Fundacji zapadają większością głosów ogólnej liczby jej

członków
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Rozdział V

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 40

1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych,

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest

przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów.

3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego                     

i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Uzyskiwany przez Fundację z odpłatnej działalności pożytku publicznego dochód

służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

§ 41

Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

a/ drukowanie gazet 18.11.Z,

b/ reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z,

c/ sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z;

d/ sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z;

e/ wydawanie książek 58.11.Z;

f/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;

g/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów

telewizyjnych 59.11.Z;

h/ działalność portali internetowych 63.12.Z;

i/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej        

i zarządzania 70.22.Z;
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j/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych 72.20.Z;

k/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana 74.90.Z;

l/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;

m/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,

gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;

n/ działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;

o/ działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;

p/ artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z;

r/ działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;

s/ działalność bibliotek 91.01.A;

t/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana 94.99.Z.

§ 42

Całością spraw związanych z działalnością gospodarczą zajmował się będzie Zarząd

Fundacji, bądź poszczególni pełnomocnicy w granicach umocowania udzielonego

przez Zarząd.

§ 43

1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez

wyodrębnione organizacyjnie uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady

i inne placówki.

2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają

Zarządowi Fundacji.



Strona 20 z 20

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 44

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

Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel

Fundacji.

§ 45

Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej

większości 2/3 głosów przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę

Fundacji.

§ 46

Decyzję w sprawie zmian statutu oraz likwidacji Fundacji z przyczyn wskazanych w

ustawie, o której mowa w statucie w § 1 podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały

podjętej jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Rady.

§ 47

W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni wyznaczony przez Zarząd

likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

§ 48

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem treści art. 5

ust. 4 ustawy, o której mowa w § 1, instytucjom, których działalność odpowiada

celom Fundacji.


