
 

 
TEKST JEDNOLITY STATUTU  

FUNDACJI „PROGRESS & BUSINESS” 

ZATWIERDZONY W DNIU 29 CZERWCA 2015 R. 
 

 

Fundacja "Progress and Business" ustanowiona zostaje w Krakowie z woli Fundatorów: 

• Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Przemysłu, 

• Akademii Górniczo Hutniczej, 

• Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

• Izby Przemysłu Chemicznego, 

• Instytutu Chemii Przemysłowej, 

• Domu Handlowego Nauki Polskiej Akademii Nauk, 

• MAROLD Aktiengesellschaft, 

• Dansk Teknologisk Institut (Duńskiego Instytutu Technologii), 

zwanych dalej Fundatorami - Założycielami, 

dnia 25 stycznia 1991 aktem notarialnym sporządzonym w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z potrzeby i woli udziału 

w procesie unowocześniania i rozwoju polskiego przemysłu oraz przezwyciężania barier we współpracy gospodarczej Polski z Europą i światem, 

a także w przeświadczeniu, iż wykorzystanie dorobku polskiej i międzynarodowej nauki i praktyki, a także wysiłek i ofiarność wszystkich osób 

dobrej woli stanowić będą w istotny sposób o przyśpieszaniu osiągnięcia powyższego celu. 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Fundacja "Progress and Business" zwana w dalszym ciągu Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawowych, regulujących działalność 

Fundacji oraz przepisów mniejszego Statutu. 

2.  Fundacja posiada osobowość prawną. 

3.  Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony. 

4.  Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków. 

5.  Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja "Progress and Business". 

6.  Mając na względzie zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego realizowanych celów statutowych, Fundacja dążyć będzie do 

utrzymywania ścisłej więzi i wszechstronnej współpracy z uczelniami wyższymi, w szczególności z Uniwersytetem Jagiellońskim 

i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, których dorobek i potencjał naukowo-badawczy stwarzają możliwości komplementarnego 

połączenia szczytnych tradycji humanistycznych z osiągnięciami wiedzy technicznej i przyrodniczej. 

 

§ 2  

Cele Fundacji 

Cele Fundacji są następujące: 

1)  Podejmowanie i wspieranie działalności naukowo - badawczej służącej rozwojowi życia gospodarczego w Polsce, a w szczególności 

zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. 

2)  Aktywne uczestniczenie w procesie unowocześniania i rozwoju polskiej gospodarki. 

3)  Wspieranie i aktywne uczestniczenie w procesie restrukturyzacji, demonopolizacji i przekształceń własnościowych w gospodarce polskiej. 

4)  Organizowanie wewnątrzkrajowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej służącej rozwojowi kraju. 

5)  Przyczynianie się do wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań i pomysłów technicznych. ekonomicznych i prawno-organizacyjnych 

w gospodarce polskiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska. 

6)  Tworzenie, wspieranie i inspirowanie rozwoju międzynarodowych powiązań gospodarczych i naukowych, w szczególności wymiany 

informacji i myśli naukowo-technicznej. 
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7)  Rozpoznawanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia i doskonalenia kadr kierowniczych dla polskiej gospodarki. 

8)  Opracowywanie, organizowanie i realizowanie programów podnoszenia kwalifikacji oraz promowania kadr kierowniczych dla polskiej 

gospodarki. 

9)  Upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania i inżynierii finansowej dla potrzeb polskiej gospodarki. 

 

§ 3  

Realizacja celów Fundacji 

Cele określone w § 2 Fundacja realizuje w szczególności przez: 

1)  Uzyskiwanie i pomnażanie majątku Fundacji, poprzez pozyskiwanie dotacji i prowadzenie działalności gospodarczej. 

2)  Prowadzenie badań naukowych, bezpośrednio i przez wyodrębnione jednostki organizacyjne oraz we współpracy z innymi ośrodkami 

poprzez udział w konsorcjach badawczych. 

3)  Przekazywanie dochodów z działalności Fundacji na potrzeby badań naukowych i działalności twórczej. 

4)  Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych, instytucji i urzędów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

i rozwiązań organizacyjnych. 

5)  Organizowanie szkoleń, wystaw, seminariów i konferencji propagujących nowoczesne technologie i metody zarządzania. 

6)  Organizowanie sympozjów, konferencji i kongresów naukowych, finansowanie stypendiów dla przedstawicieli środowisk naukowych 

i twórczych, przyznawanie nagród dla osób i instytucji zasłużonych dla realizacji celów statutowych Fundacji. 

7)  Pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów osobistych między kontrahentami, włączając w to pomoc przy organizacji 

i przeprowadzaniu negocjacji handlowych. 

8)  Stymulowanie inicjatyw gospodarczych i naukowo-technicznych. 

9)  Doradztwo ekonomiczne i technologiczne służące rozwojowi przedsiębiorczości, w tym dla przedsiębiorstw wdrażających innowacje. 

10)  Wydawanie publikacji upowszechniających problematykę wchodzącą w zakres statutowych celów Fundacji oraz wzorcowych programów 

szkoleniowych i materiałów dydaktycznych. 

11)  Propagowanie wiedzy o celach i zadaniach, a także bieżącej i długofalowej działalności Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą. 

12)  Dokonywanie darowizn służących realizacji celów Fundacji, na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

 

§ 4  

Maj ątek Fundacji 

1.  Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wniesione przez Fundatorów-Założycieli oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie 

działalności statutowej. 

2.  Formę i wielkość składników majątkowych wniesionych przez Fundatorów-Założycieli określa Akt Fundacyjny Fundacji. 

3.  Składnikami majątkowymi nabytymi w czasie działalności statutowej, o których mowa w ust. l są w szczególności: 

1) dochody z działalności gospodarczej, 

2) darowizny, subwencje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe 

i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, 

3) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw, 

4) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów itp. organizowanych przez Fundację lub na rzecz Fundacji, 

5) odsetki bankowe, dywidendy i zyski kapitałowe. 

4.  Kapitałem zagranicznym Fundacji jest ta część składników majątkowych wniesionych przez Fundatorów Założycieli lub nabyta w czasie 

działalności statutowej, która została przekazana na rzecz Fundacji przez osoby zagraniczne w rozumieniu prawa dewizowego. Kapitał 

zagraniczny Fundacji, pod warunkiem uzyskania stosownych zezwoleń przewidzianych przepisami prawa dewizowego, może pozostawać za 

granicą i być tam inwestowany na rzecz Fundacji. Zarząd Fundacji wyznaczy przedstawiciela do spraw zarządu kapitałem zagranicznym 

Fundacji. Przedstawicielem takim może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna. Zarząd kapitałem zagranicznym może 

sprawować także powołany do tego celu zagraniczny oddział Fundacji. 

5.  Fundacja winna uwzględnić życzenia ofiarodawców składników majątkowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, co do przeznaczenia takich 

składników majątkowych. W tym celu mogą być stworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze rezerwowe i celowe. 

6.  Fundacja nie ogranicza zdolności Fundatorów do nabywania jakichkolwiek przedmiotów majątkowych, zwłaszcza drogą spadku, zapisu lub 

darowizny. 

7.  Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania. 

 

§ 5  

Działalność gospodarcza 

1.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu. 

2.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą: 

1) bezpośrednio, 

2) przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, zakład produkcyjny, handlowy lub usługowy, 

3) w formie udziału w spółkach prawa cywilnego lub handlowego, w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych lub w spółkach 

zagranicznych. 
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3.  W celu wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może połączyć się z inną fundacją w trybie przewidzianym w § 15 ust. 

l i 2. 

4.  Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym załącznikiem nr 1 do niniejszego Statutu.  

5.  Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji. 

6.  Działalność gospodarcza winna zapewnić pełny zwrot poniesionych kosztów. Zysk z działalności gospodarczej winien być przeznaczony na 

finansowanie działalności statutowej Fundacji. Nadwyżka może być także przeznaczona na tworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do 

prowadzenia działalności gospodarczej, funduszy rezerwowych i celowych. O podziale zysku decyduje Rada Fundacji na wniosek Zarządu 

Fundacji. 

7.  Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych 

w działalności gospodarczej określa Prezes Fundacji. 

8.  Decyzję o utworzeniu i likwidacji zakładu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. 

9.  Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu Fundacji upoważnionym do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych 

z kierowanym przez niego zakładem. Do nabywania i zbywania majątku, wydzierżawiania lub ustanawiania na nim użytkowania, 

w szczególności do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości potrzebne jest pisemne upoważnienie Zarządu, stanowiące decyzję 

Zarządu w rozumieniu § 11 ust. 3 Statutu Fundacji. 

10.  Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy. 

 

§ 6  

Organy Fundacji 

1.  Organami Fundacji są: 

1) Zgromadzenie Fundatorów, 

2) Rada Fundacji, 

3) Zarząd Fundacji. 

2.  Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Fundacji. 

3.  Członkom organów Fundacji może przysługiwać prawo zwrotu poniesionych kosztów podróży i noclegów oraz diet. Wysokość diet określa 

Zarząd Fundacji. 

4.  W razie ustąpienia lub śmierci członka organu Fundacji w czasie kadencji, skład organu może być uzupełniony w drodze wyboru dokonanego 

w sposób zgodny z właściwymi postanowieniami niniejszego Statutu.  

 

§ 7  

Zgromadzenie Fundatorów 

1.  W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Fundatorzy-Założyciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne, które wzbogaciły kapitał własny 

Fundacji o kwotę co najmniej 50’000 Euro lub jej równowartość i uzyskały akceptację Zgromadzenia Fundatorów Fundacji. Jeśli 

przysporzenie to nastąpi po dniu 1 stycznia 2017 roku, wówczas minimalna kwota przysporzenia wynosić będzie 100’000 Euro lub jej 

równowartość. 

2.  Przyjęcie nowych członków Zgromadzenia Fundatorów może nastąpić na wniosek Prezesa Fundacji lub Zastępcy Prezesa Fundacji 

upoważnionego przez Prezesa Fundacji do przedstawiania takich wniosków, zwykłą większością głosów Zgromadzenia, po przedstawieniu 

dowodu spełnienia warunku wymienionych w ust. l oraz pisemnej zgody darczyńcy. 

3.  Do uprawnień Zgromadzenia Fundatorów należą zgodnie z § 8 ust.2 i ust.7, § 13 ust.4, § 14 ust. 2 Statutu: 

1) delegowanie do Rady Fundacji na okres kadencji jednego przedstawiciela każdego z Fundatorów, 

2) wybór pozostałych członków Rady Fundacji, 

3) zatwierdzanie Uchwał Rady Fundacji w sprawie likwidacji, łączenia lub podziału Fundacji, 

4) podejmowanie decyzji o przedłużeniu kadencji Rady Fundacji o okres nieprzekraczający dwóch lat. 

4.  Zasady wyboru członków Rady Fundacji określa Regulamin Rady. 

5. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał wymienionych w § 13 ust. 4. 

6.  Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Fundacji. Posiedzenia 

Zgromadzenia Fundatorów zwoływane są przez Prezesa Fundacji lub przez Przewodniczącego Rady Fundacji, w przypadku, gdy posiedzenie 

Zgromadzenia odbywać się będzie łącznie z posiedzeniem Rady Fundacji. Tryb zwoływania tych posiedzeń określa Regulamin Rady 

Fundacji. W posiedzeniach Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie pozostałych organów Fundacji. 

 

§ 8  

Rada Fundacji   

1.  Rada Fundacji liczy od siedmiu (7) do dwudziestu jeden (21) członków. W skład Rady Fundacji wchodzą członkowie wybierani spośród osób 

szczególnie zasłużonych dla realizacji statutowych celów Fundacji lub wyróżniających się ofiarnością na rzecz Fundacji. 

2.  Członkowie Rady mogą być powołani jako przedstawiciele Fundatorów lub innych instytucji szczególnie zasłużonych dla realizacji 

statutowych celów Fundacji lub wyróżniających się ofiarnością na rzecz Fundacji. 

3.  Wyboru członków Rady Fundacji wymienionych w ust. l dokonuje Zgromadzenie Fundatorów zwykłą większością głosów. 

4.  Rada Fundacji wybiera ze swego grona Prezydium Rady, które kieruje jej pracą. W skład Prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący, jeden 
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(1) lub dwóch (2) Zastępców Przewodniczącego i Sekretarz Rady Fundacji. W pierwszej kadencji Prezydium Rady wybierane jest na 

pierwszym zebraniu na wniosek Fundatorów Założycieli. Pierwsze zebranie Rady Fundacji winno odbyć się w ciągu trzydziestu (30) dni od 

następnego dnia po zarejestrowaniu Fundacji. 

5.  Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej 

inicjatywy, z inicjatywy co najmniej trzech (3) członków Rady Fundacji, na wniosek Prezesa Fundacji, lub na wniosek co najmniej 

pozostałych trzech (3) członków Zarządu. Zarząd Fundacji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji. 

6.  Decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady, za 

wyjątkiem uchwał wymienionych w § 9 ust. 2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

7.  Kadencja Rady Fundacji wynosi cztery (4) lata i rozpoczyna się 1 października, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem 

zarejestrowania Fundacji i kończy z dniem 31 maja po upływie trzech (3) pełnych lat. Zgromadzenie Fundatorów może przedłużyć kadencję 

Rady nie dłużej niż o kolejne dwa lata. 

 

§ 9 

Uprawnienia Rady Fundacji 

1.  Do uprawnień Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) Powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji, 

2) Powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji, 

3) Określanie zasad wynagradzania Prezesa Fundacji, 

4) Podejmowanie uchwał w kwestii nadawania tytułu "Honorowy Członek Rady Fundacji Progress and Business", 

5) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności oraz planów finansowych Fundacji, 

6) Rozpatrywanie rocznych i wieloletnich sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji i zatwierdzanie bilansu, oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium, 

7) Uchwalanie regulaminu pracy Rady, 

8) Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, 

9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazanych przez Zarząd do decyzji Rady. 

2.  Dla ważności uchwał Rady Fundacji w kwestiach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 wymagana jest absolutna większość dwóch 

trzecich głosów członków Rady. 

3.  Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Fundacji. 

 

§ 10  

Zarząd Fundacji 

1.  Zarząd Fundacji składa się z dwóch (2) do pięciu (5) członków. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: 

Prezes Fundacji, jeden (1) lub dwóch (2) Zastępców Prezesa Fundacji oraz członkowie Zarządu. 

2.  Powołanie pierwszego Zarządu Fundacji winno nastąpić na pierwszym zebraniu Rady Fundacji. 

3.  Prezes Fundacji lub upoważniony przez niego członek zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz. 

4.  Członek Zarządu przestaje pełnić swoją funkcję z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, przez Prezesa Fundacji, lub w przypadku 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków przez Prezesa Fundacji. Odwołanie członka Zarządu zawieszonego przez Prezesa Fundacji podlega 

rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Fundacji. 

5.  Prezes lub Rada Fundacji może powierzyć wyznaczonej osobie tymczasowe pełnienie obowiązków członka Zarządu do chwili wpisania 

nowego Zarządu do rejestru sądowego. 

6.  Prezes Fundacji lub trzech członków Zarządu łącznie może udzielać pełnomocnictw (prokury) do wykonywania w swoim imieniu 

określonych czynności prawnych. Odwołać pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu.  

7. Prezes Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 

 

§ 11  

Uprawnienia Zarządu Fundacji 

1.  Uprawnienia Zarządu Fundacji obejmują: 

1) Podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji. 

2) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji. 

3) Nabywanie w imieniu Fundacji praw i zaciąganie zobowiązań, w szczególności przyjmowanie na rzecz Fundacji aktywów, o których 

mowa w § 4 ust. 3 pkt. 2, 3, 4. 

4) Zarządzanie majątkiem Fundacji, w szczególności decydowanie w przedmiocie inwestowania i reinwestowania majątku Fundacji. 

5) Wyznaczanie kierunków działalności Fundacji, opracowywanie planów i programów działania. 

6) Organizowanie, nadzorowanie i decydowanie o podejmowaniu, kontynuowaniu, bądź zakończeniu prowadzenia przez Fundację 

działalności gospodarczej, o której mowa w § 5 niniejszego Statutu. Zarząd jest ponadto odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy 

opłacalności podejmowanej działalności gospodarczej. 

7) Powoływanie i nadzorowanie działalności zakładów, oddziałów zagranicznych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji. 



 
 

 

 - 5 - 

8) Powoływanie i odwoływanie organów doradczych, w tym Rad Naukowych związanych z projektami i programami Fundacji, Komisji 

Kwalifikacyjnej Centrum Transferu Technologii i Komisji Stypendialnej. 

9) Podejmowanie decyzji w kwestii przejęcia całości lub części działalności administracyjnej przez powołaną do tego celu osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną nic posiadającą osobowości prawnej.  

10) Podejmowanie decyzji w kwestii umocowania przedstawiciela lub przedstawicieli Fundacji oraz określenie zakresu przedstawicielstwa. 

11) Przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i z działalności Zarządu za rok ubiegły.  

12) Ustalanie regulaminu pracy Zarządu. 

13) Ustalanie regulaminu Biura Fundacji, innych jednostek organizacyjnych i organów doradczych Fundacji.  

14) Załatwianie pozostałych spraw nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji. 

2.  Prezes Fundacji wyznacza jednego lub dwóch swoich zastępców spośród członków Zarządu i dokonuje rozdziału zadań między członków 

Zarządu. 

3.  Uchwały Zarządu są ważne, jeśli podjęte zostały przez większość członków Zarządu Fundacji, włączając Prezesa Fundacji. 

4.  Oświadczenia woli wobec osób trzecich w zakresie zobowiązań majątkowych przekraczających dwukrotnie kapitał własny Fundacji składają 

dwaj członkowie Zarządu łącznie. 

 

§ 12 

Prawa ofiarodawców 

1.  Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Ofiarodawców Fundacji "Progress and Business", chyba że ofiarodawca nie 

wyraził zgody na taki wpis. 

2.  Ofiarodawcom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Zarząd Fundacji może przyznać Medal Fundacji lub Dyplom Honorowy. Wzór medalu 

określa Rada Fundacji. 

3.  Rada Fundacji może nadać Ofiarodawcy odznaczonemu Medalem Fundacji lub Dyplomem Honorowym tytuł "Honorowy Członek Rady 

Fundacji Progress and Business". Honorowy Członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady z głosem doradczym. 

 

§ 13  

Likwidacja Fundacji 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków 

finansowych na realizację tych celów i na spłatę zobowiązań. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w trybie określonym w § 9 ust. l pkt 8 w związku z § 9 ust. 2. 

3. W uchwale o likwidacji Fundacji Rada Fundacji określa przeznaczenie pozostałego po likwidacji majątku zgodnie z celami statutowymi 

Fundacji. 

4. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji jest zatwierdzana przez Zgromadzenie Fundatorów większością co najmniej 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 2/3 członków Zgromadzenia. 

5. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że w uchwale o likwidacji mianowano likwidatorami inne osoby. 

Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Fundacji. 

6. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy, ściągną 

wierzytelności i wypełnią zobowiązania. W granicach powyższych czynności likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji wobec osób 

trzecich. Rozporządzenie majątkiem nieruchomym Fundacji wymaga zgody wszystkich likwidatorów. 

7. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy przedstawią Radzie Fundacji sprawozdanie likwidacyjne. 

8. Uchwała o likwidacji Fundacji podjęta przez Radę Fundacji po przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego, stanowi podstawę do złożenia przez 

likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

9. O podjęciu uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, Rada Fundacji zawiadamia ministra nadzorującego Fundację. 

 

§ 14  

Zmiana Statutu 

1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co 

najmniej dwóch trzecich członków Rady Fundacji. 

2. Zmiana nazwy i celów Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów. 

 

§ 15  

Postanowienia końcowe 

1. Łączenie lub podział Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności 

co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji. 

2. Łączenie lub podział Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów. 

3. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

4. Fundacja dążyć będzie, w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem, do zabezpieczenia praw własności intelektualnej, w szczególności 

autorskich praw majątkowych, powstających w ramach realizacji statutowych celów Fundacji. 

5. Akt Fundacyjny stanowi integralną część Statutu.  


