STATUT FUNDACJI
Fundacja Rozwoju Talentów
z siedzibą w Poznaniu
ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundatorem Fundacji Rozwoju Talentów z siedzibą w Poznaniu, zwanej dalej „Fundacją”, jest Anna
Mroczyńska.
2. Oświadczenie Fundatora o ustanowieniu Fundacji zostało objęte aktem notarialnym sporządzonym
w kancelarii notarialnej Urszuli Sterling w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3 m.4, w dniu 18 października
2007 roku, za numerem Repetytorium 3121/2007
§2
1. Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji w kraju
i zagranicą.
3. Fundacja prowadzi działalność w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy, dla celów współpracy z zagranicą,
w wybranych językach obcych.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
6. Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw edukacji.
§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Szczegółowy zakres oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację uregulowane
zostały w rozdziale V niniejszego Statutu.
§6
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę i siedzibę oraz
pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i przyznać je
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla celów Fundacji.
4. Fundacja może nadawać dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji honorowe tytuły.

ROZDZIAL II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
1. Naczelnymi celami Fundacji są: przeciwdziałanie marginalizacji i wyrównywanie szans
w społeczeństwie, a także rozwój utalentowanych osób (tzw. talentów).
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2. Naczelne cele Fundacji będą realizowane poprzez:
a) tworzenie warunków rozwoju młodego pokolenia;
b) wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego, w szczególności diagnozy i rozwoju
predyspozycji, kompetencji oraz umiejętności zawodowych dzieci i młodzieży;
c) łączenie edukacji z biznesem oraz przeciwdziałanie bezrobociu, w szczególności poprzez
podejmowanie działań zmierzających do lepszego dopasowania i przygotowania osób
wchodzących na rynek pracy do potrzeb pracodawców;
d) podejmowanie działań wspierających młode osoby, w szczególności uczniów i studentów, na
rynku pracy, między innymi poprzez organizację programów stypendialnych, praktyk, staży,
warsztatów, szkoleń i innych;
e) podejmowanie działań na rzecz zwiększania jakości usług edukacyjnych i ich silniejszego
powiązania z rynkiem pracy;
f) diagnozę, promocję i wsparcie rozwoju utalentowanych osób (tzw. talentów), szczególnie
w obszarach muzyki i sportu;
g) realizację programów i projektów służących celom statutowym Fundacji, w kraju i zagranicą;
h) integrację i profesjonalizację środowiska zajmującego się działalnością związaną z celami
Fundacji;
i) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i profesjonalizacji działalności organizacji
pozarządowych;
j) podejmowanie działań zmierzających do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych,
regionalnych, krajowych i międzynarodowych – organizacyjną, edukacyjną, wychowawczą
i charytatywną;
k) podejmowanie działań na rzecz międzynarodowej współpracy, promocji Rzeczypospolitej
Polskiej za granica, integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów społecznych;
l) wsparcie, promocję i prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowo – wychowawczej,
informacyjnej, popularyzatorskiej, wydawniczej i publicystycznej w zakresie objętym celami
Fundacji;
m) prowadzenie badań w zakresie objętym celami Fundacji;
n) organizowanie oraz wspieranie, za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych
i niematerialnych, przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
o) promocję idei i organizację wolontariatu;
p) wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.
§8
1. Realizując zadania statutowe Fundacja współpracuje z organami administracji państwowej,
organami samorządów terytorialnych i zawodowych, z krajowymi i zagranicznymi fundacjami,
instytucjami i organizacjami, z placówkami kulturalno-oświatowymi, z przedsiębiorstwami, spółkami,
a także z innymi osobami prawnymi i osobami fizycznymi, które swą postawą i działaniem zechcą
wspierać cele Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub
fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

ROZDZIAL III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

1.

2.

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 złotych (jeden tysiąc pięćset zł
00/100), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte
w trakcie działalności Fundacji.
Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.100 złotych
(jeden tysiąc sto zł 00/100).
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§ 10
1. Majątek Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów;
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
3) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych;
4) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach, w których udziałowcem bądź akcjonariuszem
jest Fundacja oraz lokat;
5) pożytków z majątku ruchomego i nieruchomego;
6) sponsoringu,
7) fundraisingu;
8) wpływów z działalności statutowej;
9) dochodów z działalności gospodarczej;
10) środków publicznych krajowych, Unii Europejskiej oraz międzynarodowych.
2. Dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) uzyskiwany przez Fundację może być
wykorzystywany wyłącznie na cele określone w statucie.
3. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków,
zapisów, sponsoringu i innych mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 13
1. Majątek Fundacji nie może być uszczuplony i winien stanowić trwałą podstawę bytu Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może jednak poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać, pod warunkiem,
że uzyskane ze sprzedaży sumy będą przekazane na działalność statutową.
§ 14
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub
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, zwane dalej „osobami
bliskimi”;
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji
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. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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 Fundacji,
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAL IV
ZARZĄD FUNDACJI
§ 15
1. W Fundacji ustanawia się Zarząd.
2. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na
zewnątrz.
§ 16
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, przy czym jeden z Członków Zarządu – także
w przypadku Zarządu jednoosobowego – pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Fundacji, która także powołuje i odwołuje członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres czterech lat.
4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, odwołania przez
Fundatorkę lub Radę Fundacji, śmierci Członka Zarządu, bądź utraty praw obywatelskich.
6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Wybór osoby na członka Zarządu dokonany wbrew postanowieniu § 16 pkt. 6 jest nieważny.
8. Wystąpienie okoliczności wskazanej w pkt. 5 niniejszego paragrafu, tj. utrata prawa obywatelskich
lub w pkt. 6 jest równoznaczne z pisemną rezygnacją Członka, którego przedmiotowa okoliczność
dotyczy.
9. Fundatorka może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego Członka Zarządu, jak i cały Zarząd.
10. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.
Wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego wypłaty określa Rada Fundacji w formie uchwały.
11. Fundatorka może zostać Członkiem Zarządu.
12. Pierwszy Zarząd będzie się składał z jednego członka, tworzy go Anna Mroczyńska.
§ 17
1. Zarząd jest odpowiedzialny w szczególności za:
a) prowadzenie bieżącej działalności Fundacji,
b) wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
c) ustalanie ramowego programu działania Fundacji;
d) realizację celów statutowych,
e) sporządzanie rocznych, jak też wieloletnich planów działania oraz budżetów Fundacji,
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
g) zarządzanie majątkiem Fundacji, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i o obciążaniu
majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak też subwencji, grantów i dotacji,
i) zawieranie umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla pracowników Fundacji
oraz osób współpracujących z Fundacja na podstawie umów cywilnoprawnych,
j) zawieranie umów o wolontariat oraz współpracę z wolontariuszami,
k) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami,
l) podejmowanie uchwał o przynależności Fundacji do krajowych i międzynarodowych organizacji
oraz delegowanie przedstawicieli Fundacji do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;
m) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Zarząd jest organem władnym dla wszystkich spraw niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorki
lub innych organów Fundacji.
§ 18
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli oraz podpisywania pism
w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl
str. 4

3. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszelkich czynności sądowych
i pozasądowych związanych z prowadzeniem jej działalności.
4. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Fundacji wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu.
§ 19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz do roku.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając
informację o terminie pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed
planowanym posiedzeniem wszystkim Członkom Zarządu.
§ 20
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.

ROZDZIAL V
RADA FUNDACJI
§ 21
1. Rada Fundacji jest organem posiadającym uprawnienia opiniodawcze oraz kontrolne, odrębnym od
organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub
nadzoru.
2. Rada Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
3. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Fundatorkę. Fundatorka
powołuje i odwołuje z grona członków Rady jego Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy ich obradom.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym zwrot kosztów podróży lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
6. Fundatorka, przed powołaniem członków Rady, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnianiu
przez te osoby wymogów określonych w pkt. 5 a) i b) niniejszego paragrafu.
7. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku dobrowolnej rezygnacji złożonej w formie pisemnej,
odwołania przez Fundatorkę, śmierci członka lub w przypadku utraty praw obywatelskich.
8. Wybór osoby na członka Rady dokonany wbrew postanowieniu § 21 pkt. 5 b) jest nieważny.
9. Wystąpienie okoliczności wskazanej w pkt. 5 b) lub w pkt. 7 niniejszego paragrafu, tj. utrata praw
obywatelskich jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego dana okoliczność dotyczy.
10. Fundatorka może zostać Członkiem Rady.
11. Członkostwo w Radzie nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie oraz ze stosunkiem pracy
z Fundacją. W przypadku powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania z Fundacją stosunku
pracy, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas trwania stosunku pracy lub
pełnienia funkcji w Zarządzie.
§ 22
1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
2. Dopuszcza się, aby posiedzenia Rady odbywały się za pomocą komunikatorów internetowych.
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3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Fundatorki, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną lub w inny skuteczny sposób, co
najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem wszystkim członkom Rady.
4. Posiedzenie Rady może zostać również zwołane na wniosek Zarządu przedstawiony w formie
pisemnej (także w formie elektronicznej).
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
§ 23
Do zadań Rady należy w szczególności:
a) występowanie z propozycjami działań strategicznych Fundacji,
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania i budżetu Fundacji,
d) opiniowanie sprawozdań z działalności,
e) ustalanie wysokości i sposobu wypłaty wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
f) wyrażanie opinii w kwestii spraw sygnalizowanych przez Zarząd.
§ 24
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków.
2. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos przypada Przewodniczącemu.

ROZDZIAL VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 25
1. Gromadząc środki finansowe i dobra materialne dla realizacji zadań statutowych Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) PKD 58 - Działalność wydawnicza;
b) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
c) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
d) PKD 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
e) PKD 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
f) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
g) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
h) PKD 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych.
2. Jeżeli przy podejmowaniu przez Fundację określonego rodzaju działalności prawo wymaga koncesji
lub zezwolenia, Fundacja może prowadzić taką działalność wyłącznie po ich uzyskaniu.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych, a dochód uzyskiwany z tego tytułu przez Fundację powinien
być przeznaczony na statutową działalność Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładów
wyodrębnionych na zasadach samofinansowania, stanowiących jednostki organizacyjne Fundacji
i podlegających jej Zarządowi.
6. Decyzje o ustanowieniu lub likwidacji zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego dyrektora
(kierownika) może podejmować Zarząd Fundacji; zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień
i obowiązków dyrektorów (kierowników) zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów,
uchwalony przez Zarząd Fundacji.
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§ 26
1. W razie podjęcia działalności gospodarczej - Fundacja prowadzi ją według opracowywanych planów;
gospodarka finansowa i szczegółowa ewidencja księgowa jest prowadzona zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wszelkie zyski Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej będą przeznaczane
wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
ROZDZIAŁ VII
DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I NIEODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 27
1. Cele statutowe Fundacji mogą być realizowane zarówno poprzez działalność odpłatną pożytku
publicznego, jak i działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
a) PKD 78 - Działalność związana z zatrudnieniem;
b) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
c) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
d) PKD 85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
e) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
f) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
g) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest:
a) PKD 58 - Działalność wydawnicza;
b) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
c) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
d) PKD 74.9 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
e) PKD 78 - Działalność związana z zatrudnieniem;
f) PKD 82.3 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
g) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
h) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
i) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
j) PKD 85.59 - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
k) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
l) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
m) PKD 94.11.z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
n) PKD 94.12.Z - Działalność organizacji profesjonalnych.
o) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana;

ROZDZIAL VII
ZMIANA STATUTU
§ 28
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć naczelnych celów Fundacji, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego
paragrafu.
2. Za zgodą Rady Fundacji, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością ¾ osób, przy obecności
co najmniej połowy członków, Fundatorka może dokonać zmiany Statutu w zakresie naczelnych
celów Fundacji.
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§ 29
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundatorka.

ROZDZIAL VIII
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 30
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
§ 31
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.

ROZDZIAL IX
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 32
Dla efektywnej realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją.
§ 33
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie naczelny cel Fundacji.
§ 34
Decyzję o połączeniu podejmuje Fundatorka.
§ 35
W przypadku śmierci Fundatorki, w jej miejsce wstępuje osoba wcześniej przez nią pisemnie wskazana.
W przypadku braku wskazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, w miejsce Fundatorki
wstępuje osoba wybrana przez jej spadkobierców.
§ 36
Fundacja składa Ministrowi właściwemu do spraw edukacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności
za rok ubiegły.

Tekst jednolity statutu Fundacji Rozwoju Talentów obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą
Fundatorki z dnia 21.01.2016 r.
Poznań, dnia 21.01.2016 r.

Anna Korzeniewska
Fundatorka Fundacji Rozwoju Talentów

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl
str. 8

