Statut
Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacji dra Bogusława Federa
Tekst jednolity
(3 listopada 2020 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Fundacja pod nazwą Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości. Fundacja dr
Bogusława Federa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1) Pana Bogusława Federa, zam. w Grodzisku Mazowieckim ul. Sosnowa 23 Czarny Las,
05-825 Grodzisk Mazowiecki; zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z
dnia 27.10.2008 r. Repertorium A nr 6516/2008 sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej Barbara Skoczyńska-Soroko w Warszawie ul. Lądowa 1/3 lok. 6 00-759
Warszawa, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z
1991r., nr 46 poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja posługuje się firmą (działa pod nazwą) „Akademia Liderów
Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa”. Fundacja dla celów
współpracy z zagranicą może posługiwać się obok nazwy w języku polskim także
nazwą w językach obcych.
§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.
Na podstawie uchwały Rady Fundacji, Fundacja może podejmować działalność
statutową i gospodarczą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.

Siedzibą Fundacji jest Grodzisk Mazowiecki.

§ 8.
Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą oraz zakłady i
przedstawicielstwa na mocy uchwały Rady Fundacji.
§ 9.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i w sposób
wskazane w Rozdziale IV niniejszego Statutu, z przeznaczeniem dochodu z tej
działalności na cele statutowe.
§ 10.
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku zawierającym jej nazwę i
siedzibę.
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§ 11.
1. Prawa do nazwy Fundacji podlegają wraz z jej znakiem słowno – graficznym
(logo) zgłoszeniu i ochronie wg odrębnych przepisów.
2. Zarząd ma obowiązek ochrony nazwy i znaków słowno – graficznych (logo)
stosowanych przez Fundację, a ich ustalenie i zmiany zastrzeżone są do
kompetencji Rady Fundacji. Dysponowanie nazwą i znakami, ich obciążenie i
licencjonowanie zastrzeżone jest do uchwały Zarządu.
§ 12.
Fundacja może przyznawać osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla
realizacji jej statutowych celów, tytuł Honorowego Fundatora i ustanowione przez
Radę Fundacji, dyplomy honorowe, odznaki, a także inne nagrody i wyróżnienia.

Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji
§ 13.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie z dnia 24.04. 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.), na rzecz ogółu
społeczności. Cele Fundacji obejmują:
1) podnoszenie poziomu edukacji i wykształcenia obywateli, a w szczególności
przedsiębiorców i kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz zarządzających w obszarze
edukacji i nauki,
2) wypracowywanie w celu wdrażania nowoczesnych metod edukacji,
3) promocja rozwoju opartego na wiedzy,
4) propagowanie wiedzy o teorii i praktyce innowacyjności i przedsiębiorczości,
5) rozwój badań naukowych i wdrożeń w gospodarce i edukacji,
6) współpraca z europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi i uczelniami
wyższymi,
7) edukacja organizatorów, animatorów inicjatyw lokalnych,
8) propagowanie, inspirowanie zachowań proedukacyjnych,
9) propagowanie i działanie na rzecz propagowania postaw proekologicznych,
10) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
11) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
12) ochronę i promocję zdrowia,
13) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
14) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
17) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
18) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Statut
Akademii Liderów
Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacji dra Bogusława Federa
2

19) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
20) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
22) ekologię, ochronę zwierząt i ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
23) turystykę i krajoznawstwo,
24) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
25) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
27) promocję i organizację wolontariatu,
28) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-27.

§ 14.
Fundacja zmierza do spełnienia swych celów w szczególności poprzez:
1. Organizowanie szkoleń, wykładów, prelekcji, seminariów, konferencji i spotkań
dyskusyjnych upowszechniających idee i wiedzę z zakresu objętego celami
Fundacji.
2. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla form działalności z zakresu objętego
celami Fundacji w postaci: planszy, przezroczy, prezentacji audiowizualnych w
plikach cyfrowych na różnych nośnikach (płyty CD, PD), filmów dydaktycznych i
dokumentalnych, programów edukacyjnych oraz rekrutacji i szkoleń prelegentów
lub wykładowców także przez sieć internetu i strony www.
3. Wydawanie druków nieperiodycznych lub biuletynów w formie pisemnej lub
elektronicznej (cyfrowej) lub inicjowanie i pomoc w finansowaniu wydawania
publikacji popularnych i naukowych, zarówno oryginalnych, jak i przekładów w
zakresie celów Fundacji.
4. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, fundacjami i
innymi organizacjami społecznymi oraz uczelniami wyższymi dla pozyskiwania
funduszy i środków dla realizacji celów statutowych Fundacji.
5. Współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w dystrybucji
środków pochodzących z UE.
6. Opracowywanie programów, projektów lub bussines planów przedsięwzięć z
zakresu celów Fundacji i pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację.
7. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, naukowych z zakresu celów Fundacji
lub pozyskiwanie środków finansowych na takie badania i ich wspieranie.
8. Zarząd majątkiem powierzonym (oddanym w użytkowanie) przez Fundatora, w
tym pod swoim imieniem i na swój rachunek, wynajem pomieszczeń.
9. Podejmowanie aktywności przy użyciu i poprzez sieć internetową, tworzenie baz i
stron internetowych, portali specjalistycznych dla potrzeb realizacji celów
Fundacji.
10. Nawiązywanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z europejskimi i
światowymi ośrodkami naukowymi.
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§ 15.
Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
następujących zdań publicznych:
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - wg art. 4 ust. 1 pkt.
14) ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie wydawania książek (58.11.Z PKD),
- krajoznawstwa- wg art.1 pkt 19) ustawy z dnia 24.04. 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie- działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z PKD).
2. Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
następujących zdań publicznych:
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wg art. 4
ust. 1 pkt. 13) w/w ustawy w zakresie działalności pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (94.99.Z PKD),
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 17)
w/w ustawy w zakresie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (93.29.Z
PKD),
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji – wg art. 4 ust. 1 pkt. 22) w/w
ustawy w zakresie działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej nie sklasyfikowanej (94.99.Z PKD),
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy miedzy społeczeństwami – wg art. 4 ust. 1 pkt. 26) w/w ustawy w
zakresie działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowanej (94.99.Z PKD),
- promocji i organizacji wolontariatu - wg art. 4 ust. 1 pkt. 27) w/w ustawy w
zakresie pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowanej (88.99.Z PKD),
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
– wg art. 4 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD);
- wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD); pozostałej
działalności wydawniczej (58.19.Z PKD); pozostałego drukowania (18.12.Z PKD);
działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD),
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy – wg art. 4 ust. 1 pkt. 8) w/w ustawy w zakresie
pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z PKD),
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust 3, w zakresie pkt 1-32 ustawy– wg art. 4 ust. 1 pkt. 33) w/w ustawy w
zakresie działalności wspomagającej edukację (85.60.Z PKD); wydawania
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-

-

czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z PKD); pozostałej działalności
wydawniczej (58.19.Z PKD); pozostałego drukowania (18.12.Z PKD),
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – wg art. 4
ust. 1 pkt. 18) w/w ustawy w zakresie wydawania czasopism i pozostałych
periodyków (58.14.Z PKD); pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z PKD),
pozostałego drukowania (18.12.Z PKD),
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wg art. 4 ust. 1
pkt. 16) w/w ustawy w zakresie działalności związanej z organizacją targów,
wystaw i kongresów (82.30.Z PKD); wydawania czasopism i pozostałych
periodyków (58.14.Z PKD); pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z PKD);
pozostałego drukowania (18.12.Z PKD).

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 16.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w wysokości 20.000,(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) PLN, pochodzący z wpłaty Fundatora oraz
środki pieniężne, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w czasie
jej działalności.
§ 17.
1. Z Funduszu Założycielskiego przeznacza się na działalność gospodarczą
Fundacji kwotę 2.000,- (słownie: dwa tysiące złotych) PLN lokowaną na funduszu
działalności gospodarczej.
2. Fundacja może tworzyć inne własne fundusze, w tym rezerwowy i celowe, m.in.
takie jak: Fundusz działalności oświatowej, wydawniczej, badawczo-rozwojowy,
służące finansowaniu działalności statutowej na podstawie uchwały Rady
Fundacji.
§ 18.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 19.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) dotacji i subwencji udzielanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez fundację lub
na jej rzecz,
4) odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów
wartościowych,
5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Dla realizacji celów statutowych i realizacji inwestycji służących tym celom, w tym
nabywania nieruchomości, Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty na podstawie
uchwały Rady Fundacji.
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§ 20.
Dochody z tytułu darowizn, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej mogą
zostać obrócone na urzeczywistnienie każdego z celów statutowych Fundacji, jeżeli
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 21.
Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej Fundatora lub pozostałych darczyńców, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi Fundator lub pozostali darczyńcy, członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu 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, zwanych poniżej
„osobami bliskimi”,
b) przekazywania jej majątku na rzecz Fundatora lub pozostałych darczyńców,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatora lub pozostałych darczyńców,
członków organów lub pracowników oraz na rzecz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator lub
pozostali darczyńcy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 22.
1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla
realizacji celów statutowych.
2. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności nie mogą
przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów i zapewnienie ciągłości tej
działalności w tym nakładów niezbędnych dla realizacji celów. Dla działalności
odpłatnej pożytku publicznego wynagrodzenia nie mogą być większe niż
dopuszczalne według przepisów szczególnych. Dochody z działalności
gospodarczej mogą służyć wyłącznie finansowaniu tej działalności i realizacji
celów statutowych.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 23.
Fundacja może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie
przepisami i postanowieniami niniejszego Statutu, działalność gospodarczą.
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§ 24.
Z majątku i dochodów Fundacji jej Rada może przeznaczyć, w miarę potrzeby
na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnione środki pochodzące z odsetek
bankowych od środków własnych oraz dochodów uzyskanych z działalności
gospodarczej.
§ 25.
-

Przedmiot działalności gospodarczej obejmuje:
reklama (73.1 PKD)
reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z PKD)
wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (77.22.Z PKD)
działalność agentów i pośredników turystycznych ( 79.11 PKD)
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B.PKD)
działalność agencji informacyjnych (63.91.Z PKD)
działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD)
badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z PKD)
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z PKD)
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (70.22.Z PKD).

§ 26.
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie finansowo i
organizacyjnie wyodrębnionych zakładów jako jednostek na co najmniej
ograniczonym wewnętrznym rozrachunku.
§ 27.
1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika
określa przy powołaniu w regulaminie zakładu, uchwałą Zarząd Fundacji. Powołanie
zakładu wymaga zgody Rady Fundacji.
2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy
zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 28.
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz środków przypadających na
wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział V
Organy Fundacji
§ 29.

Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd,
c) Kolegium Fundacji.

§ 29 a. Organem Fundacji o nazwie „Gwarant Celów Fundacji”, może być inna fundacja w
sytuacji przewidzianej w par. 49 ust. 5.
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§ 29 b. Ilekroć w statucie mowa jest o posiedzeniu należy przez to rozumieć również
komunikowanie się członków organów Fundacji za pomocą wideokonferencji, poczty
elektronicznej lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.
§ 29 c. Ilekroć w statucie jest mowa o podejmowaniu uchwał należy przez to również
rozumieć zbieranie głosów członków organów Fundacji w trybie pisemnym,
korespondencyjnym za pomocą Poczty Polskiej lub za pomocą poczty elektronicznej, pod
adresami wskazanymi do doręczeń przez Członków Rady (m.in. e-mail). W tym przypadku
głosy zbierane są odpowiednio przez Przewodniczącego Posiedzenia Rady Fundacji, Prezesa
Zarządu lub Przewodniczącego Kolegium Fundacji.

Rozdział VI
Rada Fundacji
§ 30.

Rada jest organem o uprawnieniach stanowiących i nadzorczych.

§ 31.
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 osób. Pierwsza Rada Fundacji zostaje
powołana przez Fundatora na 3-letnią kadencję.
2. W skład Rady wchodzą osoby powoływane przez Fundatora i Radę Fundacji na 3letnią kadencję spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, organizacje,
przedsiębiorców współpracujących z Fundacją będących ofiarodawcami, darczyńcami
bądź współdziałającymi przy realizacji celów statutowych Fundacji. Przewodniczącego
Rady Fundacji powołuje Rada, jeżeli Fundator nie powołał Przewodniczącego
samodzielnie. Fundator może być członkiem Rady, w tym Przewodniczącym Rady.
Fundator powołuje dwóch do czterech członków Rady, a Rada wybiera do swojego
składu od jednego do trzech osób - po uzyskaniu zgody Fundatora na kandydata na
członka Rady.
§ 32.
Członkiem Rady Fundacji nie może być:
- członek Zarządu Fundacji, ani osoba pozostająca z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- likwidator, Kierownik placówki, przedstawicielstwa bądź oddziału Fundacji oraz
zatrudniony w Fundacji główny księgowy, radca prawny lub adwokat oraz inny
pracownik podległy bezpośrednio członkowi zarządu Fundacji.
§ 33.
Do kompetencji Rady Fundacji, poza sprawami zastrzeżonymi
postanowieniami niniejszego Statutu, należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań
finansowych,
2) powoływanie, odwoływanie, zawieszanie członków Zarządu,
3) udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz z
wykorzystywania środków finansowych i innych zasobów,
5) uchwalanie własnego regulaminu, po uzyskaniu opinii Fundatora,
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów
działalności Fundacji,
badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz decydowanie o sposobie
pokrycia strat lub o sposobie zadysponowania dochodami na cele statutowe,
składanie Fundatorowi i Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego
rocznych sprawozdań z działalności Rady Fundacji,
wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie nieruchomości oraz środków trwałych o
wartości powyżej 200 tys. PLN,
ustalenie i zatwierdzenie regulaminu Zarządu po akceptacji Fundatora.
przygotowywanie i występowanie z inicjatywną do Zarządu w sprawie
podejmowania, realizacji, przystępowania przez Fundację do projektów
związanych z celami i działalnością Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd
prawo zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu Fundacji,
opracowywanie wieloletnich strategii rozwojowych we współpracy z Fundatorem.

§ 34.
1. Rada Fundacji wykonuje swoje prawa i obowiązki na posiedzeniach
kolegialnie. Rada Fundacji może powołać stałe komisje i inne ciała o charakterze
doradczym i opiniodawczym.
2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są na posiedzeniach Rady Fundacji
bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania, chyba, że
niniejszy Statut przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.
Uchwały Rady Fundacji w sprawie powołania i odwołania członków Rady Fundacji i
zawieszenia w czynnościach członków Zarządu mogą zostać powzięte także w trybie
pisemnym poza zwołanym posiedzeniem Rady, o ile głosy pisemne zostaną osobiście
złożone do rąk Fundatora lub jego pełnomocnika ustanowionego w tych sprawach.
3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz do roku. Posiedzenia Rady
zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2
członków Rady zawiadamiając pisemnie o posiedzeniu członków Rady i Zarząd
Fundacji na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Jeżeli
Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w terminie to posiedzenie Rady
zwołuje Prezes Zarządu.
§ 35.
Członkom Rady Fundacji może być przyznane wynagrodzenie w drodze łącznie
uchwały Rady i uchwały Zarządu za udział w posiedzeniach Rady i wykonywanie
nadzoru. Mogą oni otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub 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. 2000 nr 26 poz. 306).
§ 36.
Mandat członka Rady wygasa:
- z upływem kadencji,
- w wyniku rezygnacji,
- z upływem 180 dni choroby lub trwałej niezdolności do wykonywania funkcji
członka Rady,
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-

wskutek odwołania członka Rady jej uchwałą podjętą większością dwóch trzecich
głosów składu Rady,
na skutek śmierci członka Rady lub na skutek postanowienia Fundatora o
odwołaniu, podjętego na piśmie. Odwołanie członka Rady postanowieniem
Fundatora może nastąpić w każdym czasie.

Rozdział VII
Zarząd
§ 37.
1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez
Fundatora. Radzie Fundacji przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na członków
Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku
pracy.
2. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji lub Fundatora następuje w
przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
e) przekroczenie 65 roku życia,
f) istotnego naruszenia postanowień Statutu,
g) wyrządzenia Fundacji szkody majątkowej,
h) utraty zaufania lub braku aktywnego wykonywania funkcji członka Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje także na skutek śmierci Członka Zarządu.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.
5. Wynagrodzenie członka Zarządu określa Rada Fundacji, a Prezesa Zarządu
Fundator.
6. Regulamin Zarządu określa m.in. funkcje i podział kompetencji pomiędzy
poszczególnych członków Zarządu.
§ 38.
Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata i kończy się z dniem rozpatrzenia i
przyjęcia przez Radę Fundacji sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego
Fundacji za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być
powoływany na kolejne kadencje.
§ 39.
Prezesa Zarządu może odwołać Rada Fundacji lub Fundator w sytuacji, gdy:
- z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań co
stwierdza odpowiednie orzeczenie lekarskie,
- popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do
sądu,
- wyrządził Fundacji szkodę majątkową,
- porzucił pracę lub rażąco zaniedbuje się w wykonywaniu swoich obowiązków.
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§ 40.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie zostały
zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
1) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3) przyjmuje darowizny, pomoc publiczną, dotacje, spadki i zapisy,
4) sporządza doroczne sprawozdania finansowe i sprawozdania Fundacji,
5) uchwala regulacje wewnętrzne wymagane przez prawo, w tym projekt własnego
regulaminu,
6) kieruje działalnością gospodarczą Fundacji lub nadzoruje jej prowadzenie przez
osobę, której w drodze umowy cywilnoprawnej (kontraktu menadżerskiego)
zlecono prowadzenie tej działalności,
7) prowadzi politykę kadrową w tym ustala wielkość zatrudnienia i zasady
wynagradzania,
8) powołuje i odwołuje kierowników, uchwala regulamin organizacyjny jednostek
organizacyjnych i zakładów oraz strukturę organizacyjną,
9) opracowuje roczne i wieloletnie plany działalności Fundacji i przedkłada je Radzie
Fundacji,
10) przygotowuje roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności
Fundacji,
11) przekazuje Ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego roczne
sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji.
§ 41.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes
Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub prokurent
łącznie z członkiem Zarządu.
2. Przyjmować oświadczenia woli kierowane do Fundacji może i ma obowiązek każdy
z członków Zarządu i prokurent.
3. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu w imieniu Fundacji dokonuje oraz
zawiera z nim umowy Przewodniczący Rady Fundacji lub pełnomocnik przez Radę
do tego celu ustanowiony. Prezes Zarządu Fundacji reprezentuje Fundację przy
czynnościach wobec pozostałych członków Zarządu Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd zawsze składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 42.
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na
kwartał.
§ 43.
Uchwały Zarządu podejmowane na Posiedzeniach Zarządu bezwzględną
większością głosów osób uprawnionych do głosowania, chyba, że niniejszych Statut
przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. Zarząd uchwala projekt regulaminu
Zarządu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, po akceptacji Fundatora.
§ 43a. Kolegium Fundacji:
1. Kolegium dysponuje uprawnieniami Fundatora, określonymi w tym statucie lub
ustawie w przypadkach określonych w ust. 2.

Statut
Akademii Liderów
Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacji dra Bogusława Federa
11

2. Kolegium może wykonywać uprawnienia Fundatora gdy ten utraci trwale możliwość
wykonywania swojej funkcji; od dnia otwarcia spadku albo dnia następnego po
upływie 90 dni od drugiego wezwania pisemnego Zarządu Fundacji do złożenia
oświadczenia woli o wykonywaniu praw w Fundacji. Pierwsze wezwanie powinno być
wysłane nie później niż na 30 dni przed wysłaniem drugiego na adres do doręczeń
notyfikowany Zarządowi Fundacji.
3. Kolegium nie podejmuje działań dopóki działa Gwarant Celów Fundacji.
4. Kolegium działa według zasad i w procedurach ustalonych w formie Regulaminu
przez Fundatora w granicach określonych tym statutem.
5. Kolegium wstępuje w poniższe prawa Fundatora:
a) Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji lub każdego z jej członków w
każdym czasie;
b) Ustalanie i zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Fundacji;
c) Powoływanie i odwoływanie Prezesa lub członków Zarządu Fundacji w każdym
czasie oraz ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
d) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją;
e) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Fundacji;
f) Podejmowanie z Radą wspólnej uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
6. Kolegium tworzy zespół osób składający się z 3 do 7 członków powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie, w tym Przewodniczącego Kolegium.
7. Członek Kolegium, z chwilą powołania go na stanowisko członka Zarządu lub Rady
zostaje zawieszony w składzie Kolegium na czas pełnienia funkcji członka Zarządu lub
Rady.
8. Członek Kolegium może wystąpić na piśmie z wnioskiem o czasowe zawieszenie go w
pełnieniu funkcji członka Kolegium lub złożyć rezygnację z członkostwa w Kolegium.
9. Członkowie Kolegium działają kolegialnie.
10. Członek Kolegium może działać przez swojego pełnomocnika.
11. W skład Kolegium może być powołana osoba niepełnoletnia, z tym, że w prawa
członka Kolegium wstępuje dopiero z chwilą uzyskania pełnoletniości.
12. Uchwały Kolegium zapadają większością bezwzględną 2/3 całego składu Kolegium, w
tym osób niepełnoletnich.
13. Jeżeli Fundator nie wykonuje swoich praw lub obowiązków w przypadkach, o których
jest mowa w ust. 2, Kolegium podejmuje uchwałę o kooptacji do Kolegium nowych
członków Kolegium.
Rozdział VIII
Księgi rachunkowe
§ 44.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
§ 45.
W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest
wyodrębniona od działalności statutowej i prowadzona na pełnym lub ograniczonym
samodzielnym wewnętrznym rozrachunku. Dotyczy to także odrębnego
rachunkowego prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.
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Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 46.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony,
za zgodą Fundatora.
§ 47.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel
Fundacji.
§ 48.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji po uzyskaniu
zgody Fundatora w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów
obecnych.
§ 49.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożliwości realizacji celów, dla których
została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Fundator, z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego, może w
każdym czasie zlecić przeprowadzenie kontroli działalności Fundacji.
3. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom kontrolującym oraz innym
osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty
potrzebne dla przeprowadzenia kontroli.
4. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać Fundatorowi, ministrowi właściwemu
i ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego żądane przez niego
informacje dotyczące działalności Fundacji.
5. Fundator za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, może przekazać swoje obowiązki
i uprawnienia statutowe w Fundacji innej fundacji, działającej w kraju lub poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w zakresie celów zgodnych z celami Fundacji.
Fundacja ta będzie pełniła wówczas zadania w zakresie kompetencji statutowej
Kolegium jako organ stanowiąco- nadzorczy, o którym mowa w par. 29 a.
6. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze
postanowienia Fundatora.
§ 50.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, po
uzyskaniu zgody Fundatora.
§ 51.
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji, po akceptacji kandydatury
przez Fundatora.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanym przez
Fundatora działającym na terenie RP fundacjom o zbliżonych celach statutowych.

………………………….
dr Bogusław J. Feder
Fundator
03 listopada 2020, Grodzisk Mazowiecki
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