
Załącznik do Zarządzenia nr 38/X/2022 Dyrektora Sieci Badawczej Lukasiewicz -

PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
z dnia 18.10.2022 r. w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz ustalenia jego tekstu jednolitego

TEKST JEDNOLITY

STATUT
FUNDACJI POLSKIEGO OŚRODKA ROZWOJU TECHNOLOGII

PREAMBUŁA

Niniejszy statut (zwany dalej Statutem”) jest aktem regulującym zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób
działania fundacji pod nazwą Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii” (zwana dalej Fundacją”), której
fundatorem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu,
przy ulicy Stabłowickiej 147, 54-056 Wrocław (zwany dalej Fundatorem”), w imieniu i na rzecz którego działa dr
Andrzej Dybczyński - Dyrektor.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

2. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii”. Fundacja może posługiwać się
także zamiennie skróconą nazwą.,, Fundacja PORT”.

3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przepisami prawa,
Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w ocenie
Fundacji jest to wskazane dla prawidłowej realizacji jej celów.

4. Fundacja może współpracować z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, których działalność jest
zgodna z celami Fundacji.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie Statutu, ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz innych
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II
Cele, formy i zasady działania Fundacji

1. Celem Fundacji jest:

1) prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie przedsięwzięć badawczo
rozwojowych, w tym w szczególności biotechnologii, inżynierii materiałowej, biobankowania;

2) wspieranie inicjatyw, projektów i przedsięwzięć mających na celu wzrost zainteresowania wskazanymi
dziedzinami naukowymi i rozpowszechnianie wiedzy o nich;

3) ochrona zdrowia, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie;

4) wspieranie polskich podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych i



innych jednostek o charakterze naukowym;

5) wspieranie procesów rozwoju gospodarczego, w szczególności gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej i
europejskiej;

6) współpraca naukowa, jej promocja i ułatwianie;

7) ochrona środowiska, jej promocja i szerzenie wiedzy w tym zakresie;

8) wspieranie uzdolnień i umiejętności dzieci, młodzieży, studentów, doktorantów oraz pracowników
naukowych;

9) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa, w szczególności polskiego i europejskiego,

10) promocja prozdrowotnego trybu życia, aktywności fizycznej i sportu amatorskiego.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) działania naukowe, badawcze i analityczne, w tym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;

2) prowadzenie wspieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju, poprawy jakości
prowadzonych badań i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa, w tym również poprzez prowadzenie
ośrodków naukowych, placówek wychowawczych, szkół, przedszkoli, szkół wyższych i innych
niepublicznych ośrodków edukacyjnych;

3) promocję komercjalizacji badań;

4) organizowanie konferencji, sympozjów i targów naukowych;

5) współpracę z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi, przedsiębiorcami i osobami
fizycznymi;

6) współpracę z organami administracji publicznej, a także organizacjami o podobnym charakterze;

7) wspieranie finansowe, techniczne, naukowe, szkoleniowe osób fizycznych, osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;

8) tworzenie i prowadzenie stron internetowych i portali;

9) prowadzenie działalności wydawniczej;

10) wspieranie działań dotyczących ochrony i promocji zdrowia, a także ochrony środowiska;

11) kompleksowe wspieranie uzdolnionych osób, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie
programów stypendialnych oraz udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość
nauczania;

1 2) rewitalizację wrocławskiego kampusu Pracze, znajdującego się przy ulicy Stabłowickiej 147 we Wrocławiu,
na terenie siedziby Fundatora, a także innych obiektów przeznaczonych na działalność zbieżną z celami
Fundacji,

13) wspieranie aktywności fizycznej oraz sportu amatorskiego przez utrzymywanie i udostępnianie
infrastruktury kampusu Pracze oraz organizowanie zajęć sportowych.

3. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona nieodpłatnie oraz odpłatnie.

4. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w rozumieniu przepisów o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie i może ubiegać się o uzyskanie statutu organizacji pożytku
publicznego.

1. Fundacja w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, z
której zysk służyć będzie wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej będącej działalnością pożytku
publicznego. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, który stanowią stosownie do Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD):

1) 28.99.Z — Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;



2) 58.11 .Z — Wydawanie książek;

3) 58.14.Z — Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

4) 58.19.Z — Pozostała działalność wydawnicza;

5) 63.91 .Z — Działalność związana z oprogramowaniem;

6) 63.99.Z — Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

7) 68.20.Z — Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi dzierżawionymi;

8) 71 .1 2.Z — Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

9) 71 .20.A — Badania i analizy związane zjakością żywności;

10) 71 .20.B — Pozostałe badania i analizy techniczne;

11) 72.11 .Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

12) 72.19.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych;

13) 72.20.Z — Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

14) 74.1 0.Z — Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

1 5) 74.90.Z — Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

1 6) 77.39.Z — Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane;

17) 77.40.Z — Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim;

18) 82.30.Z — Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

19) 85.10.Z — Placówki wychowania przedszkolnego;

20) 85.42.Z — Szkoły wyższe;

21) 85.59.B — Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

22) 85.60.Z — Działalność wspomagająca edukację;

23) 86.90.E — Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

24) 90.04.Z — Działalność obiektów kulturalnych;

25) 91 .02.Z — Działalność muzeów.

3. Jeżeli prowadzenie konkretnej działalności gospodarczej Fundacji będzie uzależnione od uprzedniego
uzyskania prawem przewidzianych koncesji, zezwoleń lub zgód odpowiednich organów, Fundacja może
rozpocząć taką działalność jedynie po jej otrzymaniu i spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych
prawem.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji, w szczególności
przyznawać członkostwo, o którym mowa w 1 6 ust. 1 Statutu.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej w wysokości
11 000,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/1 00), a w przyszłości także środki pieniężne, papiery
wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej
działania.



2. Z określonego w ust. 1 funduszu założycielskiego kwota 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
przeznaczona będzie na działalność gospodarczą, zaś kwota 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100) przeznaczona będzie na działalność statutową.

3. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych na rzecz Fundacji;

3) zbiórek publicznych, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji;

4) dochodów z ruchomości i nieruchomości Fundacji;

5) dochodów z praw majątkowych Fundacji;

6) odsetek i lokat bankowych;

7) grantów i wpłat pieniężnych przekazanych w ramach pomocy zagranicznej;

8) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

4. Całość majątku jest przeznaczana na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej działalności.

5. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, 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 tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami
bliskimi”;

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego;

4) zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów
Fundacji lub jej pracownicy oraz osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

6. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundator nie odpowiada za zobowiązania
Fundacji wobec osób trzecich.

7. Fundacja prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
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W Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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 dalej”osobami bliskimi”,

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej



organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV
Fundator

1. Fundator wykonuje prawa przynależne Fundatorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Do kompetencji Fundatora, niezależnie od innych uprawnień określonych postanowieniami Statutu, należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

2) podejmowanie decyzji o przyznaniu lub nie wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Fundacji oraz
ustalanie jego wysokości;

3) podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji, likwidacji Fundacji oraz przekazaniu majątku Fundacji
po jej likwidacji;

4) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania lub rozporządzenie mieniem Fundacji na
kwotę powyżej 100 000,00 złotych netto (słownie sto tysięcy złotych 00/1 00) łącznie w skali roku, gdy drugą
stroną czynności prawnej jest ten sam podmiot lub podmiot powiązany w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 15 września 2000 r. — Kodeksu spółek handlowych;

5) reprezentowanie Fundacji w umowach zawieranych z członkami Zarządu;

6) powołania pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w razie sporu pomiędzy członkiem Zarządu a
Fundacją.

3. Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych oświadczeń kierowanych do Fundacji.

Rozdział V
Zarząd i Rada Fundacji

1. Organem Fundacji jest Zarząd (zwany dalej Zarządem”), powoływany i odwoływany przez Fundatora.

2. Zarząd składa się zjednego do pięciu członków.

3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu, powołany na to stanowisko przez Fundatora.

4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.

5. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w razie:

1) odwołania przez Fundatora, w drodze pisemnego powiadomienia członka Zarządu;

2) złożenia rezygnacji, w drodze pisemnego powiadomienia Fundatora;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;

4) śmierci członka Zarządu.

8. Z zastrzeżeniem 8 ust. 2 pkt 2, członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez
wynagrodzenia.
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1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:



1) kierowanie bieżącą działalnością statutową i gospodarczą Fundacji;

2) realizacja celów statutowych;

3) sporządzanie rocznych programów działania i rocznych planów finansowych Fundacji;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, po
zasięgnięciu opinii Fundatora;

7) uchwalanie regulaminu Zarządu;

8) składanie wniosku do Fundatora o zmianę statutu;

9) wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.

3. Zarząd składa coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji właściwemu ministrowi, jeżeli jest to wymagane
przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, składane jest corocznie Fundatorowi do końca lutego nowego roku,
niezależnie od obowiązku złożenia go właściwemu ministrowi.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez Prezesa członek
Zarządu.
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1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną na adres
poczty elektronicznej wskazany przez członka Zarządu dla tego celu, a w przypadku braku takiej możliwości
listem poleconym wysłanym na co najmniej 14 (czternaście) dni przed planowanym posiedzeniem, na adres
korespondencyjny wskazany do tego celu.

3. Posiedzenie Zarządu jest ważne mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli
wszyscy członkowie Zarządu wezmą w nim udział.

4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności więcej niż połowy członków
Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Ilekroć w Statucie mowa jest o posiedzeniu, należy przez to rozumieć również komunikowanie się członków
organów Fundacji za pomocą wideokonferencji lub innych audiowizualnych środków porozumiewania się na
odległość.

7. Ilekroć w Statucie mowa jest o podejmowaniu uchwał, należy przez to rozumieć również zbieranie głosów
członków organów Fundacji za pomocą poczty elektronicznej. W tym przypadku głosy zbierane są odpowiednio
przez Prezesa Zarządu Fundacji.

8. O posiedzeniu Zarządu, stosując odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu, zawiadamia się i umożliwia
udział członkom Rady. Członkom Rady służy prawo udziału w posiedzeniach Zarządu, wglądu do dokumentów,
zadawania pytań uzyskiwania informacji od Zarządu, w każdym czasie. Członkom Rady nie służy prawo do
głosowania na posiedzeniach Zarządu.
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1. Organem Fundacji jest Rada Fundacji (zwany dalej Radą”), powoływana i odwoływana przez Fundatora.

2. Rada składa się z od dwóch do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady.

3. Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady, powołany na to stanowisko przez Fundatora.

4. Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.



5. Rada jest organem kolegialnym kontroli, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej (lub nadzoru).

6. Członkowie Rady:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

7. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie.

8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w razie:

1) odwołania przez Fundatora, w drodze pisemnego powiadomienia członka Rady;

2) złożenia rezygnacji, w drodze pisemnego powiadomienia Fundatora;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe;

4) śmierci członka Rady.

9. Z zastrzeżeniem 8 ust. 2 pkt 2 oraz 1 1 a ust. 6 pkt 3, członkowie Rady pełnią swoje funkcje za
wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
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1. Rada sprawuje kontrolę wewnętrzną w Fundacji, w szczególności Zarządu.

2. Do kompetencji Rady należy:

1) kontrola kierowania bieżącej działalnością statutowej i gospodarczą Fundacji;

2) kontrola realizacja celów statutowych;

3) kontrola działalności Zarządu;

4) opiniowanie rocznych programów działania i rocznych planów finansowych Fundacji;

5) uchwalanie regulaminu Rady;

6) opiniowanie, na wniosek Fundatora lub Zarządu lub z własnej inicjatywy, spraw dotyczących Fundacji.

3. Rada składa sprawozdanie z działalności Rady Fundatorowi i Zarządowi za poprzedni rok obrotowy, corocznie,
do końca lutego nowego roku.

4. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez
Przewodniczącego członek Rady.

lic

Do Rady Fundacji stosuje odpowiednio, z uwzględnieniem specyfiki Rady Fundacji, postanowienia 11 niniejszego
statutu.

Rozdział VI
Reprezentowanie Fundacji
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Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są:

1) w przypadku zarządu jednoosobowego — członek Zarządu samodzielnie,



2) w przypadku zarządu wieloosobowego — w przypadku zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania
mieniem Fundacji do kwoty PLN 1 5.000,00 (piętnastu tysięcy złotych) netto: każdy członek Zarządu
samodzielnie; we wszystkich innych przypadkach: dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział VII
Zmiana Statutu
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1. Zmiana Statutu Fundacji może zostać dokonana przez Fundatora zjego inicjatywy lub na wniosek Zarządu,

2. Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć również jej celów.

3. W przypadku podjęcia decyzji przez Fundatora o zmianie Statutu Fundacji, Zarząd niezwłocznie sporządza tekst
jednolity Statutu uwzględniający wprowadzane zmiany składa go właściwym organom.

Rozdział VIII
Likwidacja i połączenie Fundacji
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3. Zarząd zobowiązany jest powiadomić o likwidacji właściwego ministra.

4. Z dniem podjęcia decyzji o likwidacji Fundator powołuje likwidatora lub likwidatorów, którymi mogą być
członkowie Zarządu lub inne wyznaczone przez niego osoby. Z tym samym dniem wygasają mandaty członków
Zarządu.

5. Likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne zmierzające do
ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.

6. Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania
z przeprowadzonej likwidacji na dzień zakończenia likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o
wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Środki majątkowe, które pozostaną po likwidacji Fundacji, Fundator przeznacza na wybrany przez siebie cel lub
cele, jednakże zgodne z celami statutowymi Fundacji.
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Statut nie dopuszcza możliwości połączenia Fundacji z inną fundacją.

Rozdział IX
Członkostwo w Fundacji
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1. Fundacja, na podstawie decyzji Zarządu, może przyjmować członków Fundacji po złożeniu przez nich deklaracji
członkowskiej i nadawać im tytuł:

1) Członka Zwyczajnego — wspierającego Fundację merytorycznie lub finansowo;

2) Członka Wspierającego — wspierającego Fundację wyłącznie finansowo;

3) Członka Honorowego — członka o szczególnych zasługach dla Fundacji,

(zwanych dalej Członkami Fundacji”).

2. Członkami Fundacji mogą być krajowe lub zagraniczne osoby prawne, osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.



3. Zasady członkostwa w Fundacji zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd, z zastrzeżeniem,
że Członkom Fundacji nie mogą zostać przypisane uprawnienia zastrzeżone niniejszym Statutem dla Zarządu
lub Fundatora.

Rozdział X
Postanowienia końcowe
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Statut został uchwalony przez Fundatora, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisów pod jego treścią przez osoby
umocowane do działania w imieniu Fundatora i wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

W imieniu Fundatora:

Wrocław, 4.0..0c2.


