Statut Fundacji „Instytut Innowacyjna Gospodarka”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja „Instytut Innowacyjna Gospodarka”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie
Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu
(Dz.U. 1991 Nr 46, poz. 203 z późn. zm).
2. Fundacja została ustanowiona przez:
- Leszka Nowina-Witkowskiego posiadającego nr PESEL: 76061200752, zam. przy ul.
Boryszewskiej 9B m.3, 00-781 Warszawa,
- Huberta Szperl posiadającego nr PESEL: 77070800975, zam. przy ul. Żwirowej 15,
Parcela, 05-507 Konstancin – Jeziorna,
- Tomasza Jędrejko posiadającego nr PESEL: 82052118090, zam. przy ul. Malborskiej
16D m. 23, 03-286 Warszawa oraz
- Sebastiana Kordowskiego posiadającego nr PESEL: 80021400056, zam. przy ul.
Jeździeckiej 21A m.10, 05-077 Warszawa-Wesoła
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Edytę
Czartoryską-Ganczewską, Notariusza w Warszawie w dniu 16.07.2014 r., repertorium nr:
A NR 5300/2014
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europy
Środkowo-Wschodniej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania
celów Fundacji, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
2. Nadzór
nad
Fundacją
sprawuje
minister
właściwy
ds.
gospodarki,
w rozumieniu ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769 z późn. zm).
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§4
1. Fundacja może tworzyć inne fundacje.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, w tym zamiejscowe, zakłady, filie oraz inne jednostki
organizacyjne, a także przystępować do spółek i innych jednostek organizacyjnych
w Polsce i za granicą.
3. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami,
fundacjami krajowymi i zagranicznymi jak również osobami fizycznymi dla realizacji
celów statutowych Fundacji.
§5
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja Instytut
Innowacyjna Gospodarka”, a także emblematów i odznak z tym napisem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i medale honorowe i przyznawać je, także
wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla
Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. działalność naukowa i badawczo-rozwojowa, zwłaszcza w dziedzinie innowacji i
nowoczesnych technologii,
2. budowa platformy wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami rynku,
regulatorami, władzami, podmiotami gospodarczymi, grupami społecznymi,
3. wsparcie polskich obywateli, polskiej administracji rządowej i samorządowej,
podmiotów gospodarczych (zwłaszcza małych i średnich firm) oraz organizacji
pozarządowych w ich działalności mającej na celu propagowanie innowacji,
podnoszenie poziomu życia w kraju, walkę z wykluczeniem społecznym,
4. propagowanie rozwoju lokalnych gospodarek w oparciu o ideę inteligentnych
miast – adaptacja innowacyjnych technologii w celu poprawy jakości życia
mieszkańców oraz zwiększania konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej
miast, metropolii i regionów,

2

5. edukacja w zakresie problematyki gospodarczej i społecznej obejmująca m.in.
upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, równe traktowanie, politykę
senioralną,
6. działanie na rzecz praworządności i ochrony bezpieczeństwa – zarówno w
tradycyjnym ujęciu jak też m.in. bezpieczeństwa wykorzystania nowoczesnych
technologii,
7. działania na rzecz dobrej legislacji, usuwania barier dla działań organizacji
społecznych i przedsiębiorczości, racjonalizacja obciążeń biznesu, deregulacja,
8. rozwijanie i utrwalanie postaw nastawionych na aktywne uczestnictwo w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
9. poradnictwo obywatelskie, przede wszystkim z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii, obejmujące m.in. samodzielność obywateli, prawa konsumenckie,
ochronę zdrowia, ekologię,
10. promocja talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i
zawodowych,
11. działalność gospodarcza w zakresie konsultingu, badań rynku, prowadzenia
szkoleń i warsztatów, wsparcia eksportów.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie badań naukowych,
b) przygotowywanie analiz, ekspertyz i prognoz, w tym opracowanie rekomendacji
dotyczących celów Fundacji, we współpracy z ekspertami związanymi z Fundacją,
c) organizację kampanii społecznych,
d) organizację kampanii medialnych,
e) organizację konkursów, rankingów i plebiscytów,
f) organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń, warsztatów, imprez
kulturalnych,
g) działalność wydawniczą i informacyjną,
h) publikację materiałów edukacyjnych,
i) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich materiałów dotyczących
celów Fundacji,
j) tworzenie i wspieranie organizacyjne
stypendialnych dla dzieci i młodzieży,

oraz

finansowanie

programów
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k) pomoc młodzieży, studentom i absolwentom szkół wyższych oraz innym grupom
społecznym w znalezieniu zatrudnienia,
l) organizowanie wymiany kadr, staży, stypendiów, praktyk zawodowych i
naukowych,
m) wspieranie organizacyjne oraz finansowe prowadzenia badań naukowych,
n) udzielanie organizacyjnego oraz finansowego
realizujących cele Fundacji określone w § 7,

wsparcia

dla

podmiotów

o) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
oraz osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
p) współpraca z mediami (w tym elektronicznymi i prasą) w zakresie objętym celami
Fundacji,
q) wspieranie inicjatyw społecznych wpisujących się w cele Fundacji,
r) doradztwo w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy m.in. programów
wspólnotowych i funduszy unijnych,
s) promocję i upowszechnianie praw przysługujących mieszkańcom Polski i Unii
Europejskiej,
t) przygotowanie koncepcyjne, informacyjne i kadrowe wchodzenia polskich firm na
zagraniczne rynki; Wsparciem takim mogą zostać też objęte organizacje
pozarządowe prowadzące działalność zbieżną w celach z działalnością Fundacji,
u) wspieranie dialogu społecznego pomiędzy grupami społecznymi a
przedstawicielami administracji lokalnej i władzy państwowej oraz
przedstawicielami organizacji krajowych i międzynarodowych,
v) tworzenie baz i banków informacji o działaniach gospodarczych, społecznych,
edukacyjnych, naukowych, kulturalnych,
w) pozyskiwanie środków materialnych dla realizacji celów Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 30 tys. zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych), w tym: 12 tys. zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) wniesionych przez
Fundatora Leszka Nowina-Witkowskiego, 12 tys. zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
wniesionych przez Fundatora Huberta Szperl, 3 tys. zł (słownie: trzy tysiące złotych)
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wniesionych przez Fundatora Tomasza Jędrejko, 3 tys. zł (słownie: trzy tysiące złotych)
wniesionych przez Fundatora Sebastiana Kordowskiego oraz mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz
pokrycie kosztów jej działalności.
§ 10
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, subwencji i grantów od osób trzecich, w tym ze środków publicznych,
d) dochodów ze zbiórek
z właściwymi przepisami,

i

imprez

publicznych

organizowanych

zgodnie

e) dochodów z majątku Fundacji, w tym odsetek od depozytów bankowych,
f) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,
g) środków uzyskanych z majątku ruchomego lub nieruchomego,
h) środków uzyskanych z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego,
w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację.
§ 11
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację
każdego z celów działalności Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowią inaczej.
§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji, zgodnie
z zasadami reprezentacji Fundacji, składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli w chwili składania oświadczenia w przedmiocie
przyjęcia spadku nie jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe, Zarząd Fundacji, zgodnie z zasadami reprezentacji Fundacji, składa
oświadczenie o odrzuceniu spadku.

§ 13
1. Środki pieniężne Fundacji są lokowane na rachunkach bankowych, w tym w postaci lokat
długoterminowych lub na rachunkach papierów wartościowych.

5

2. Majątek Fundacji przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych oraz
pokrycie kosztów jej działalności.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących
osoby prawne.
4. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do Fundatorów, pracowników Fundacji, członków organów Fundacji oraz
osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
(zwanych dalej „osobami bliskimi”).
5. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu
Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji.
§ 14
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swym majątkiem.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 15
1. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami prawa, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych i z założeniem przeznaczenia całości dochodów uzyskanych z tej
działalności na cele statutowe.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację podejmuje Zarząd po
uzyskaniu zgody Fundatorów.
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) 58.11.Z

Wydawanie książek

2) 58.12.Z

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

3) 58.13.Z

Wydawanie gazet

4) 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

5) 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

6) 58.21.Z

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
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7) 58.29.Z

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

8) 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
9) 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

10) 85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

11) 85.59.A

Nauka języków obcych

12) 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

13) 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

14) 70.22.Z
zarządzania

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

15) 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

16) 72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
17) 70.22.Z
zarządzania

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

18) 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

19) 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
20) 85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

21) 85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

22) 18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

23) 47.91.Z
Internet

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

24) 56.21.Z
(katering)

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

25) 56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

26) 56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

27) 59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
28) 59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
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29) 59.13.Z
Działalność zwiążą na z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
30) 59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

31) 59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

32) 62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem

33) 62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

34) 62 09.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
35) 63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
36) 63.12.Z

Działalność portali internetowych

37) 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
38) 70.21.Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

39) 70.22.Z
zarządzania

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

40) 72 20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
41) 73.12.A
telewizji

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i

42) 73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
43) 73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
44) 73.12.D
mediach

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych

45) 73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej

46) 74.20.Z

Działalność fotograficzna

47) 74.30.Z

Działalność związana z tłumaczeniami

48) 74.90.Z
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
49) 82.20.Z

Działalność centrów telefonicznych (call Center)
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50) 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

51) 82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
52) 90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

53) 90 02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

54) 90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

55) 96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

56) 77.40.Z
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
57) 78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
58) 63.91.Z

Działalność agencji informacyjnych

59) 94.11.Z

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

60) 94.12.Z

Działalność organizacji profesjonalnych

Rozdział V
Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 do 4 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią wspólną kadencję. Fundatorzy wskazują
Prezesa Zarządu.
2. Powołanie członków Zarządu kolejnej kadencji powinno nastąpić nie później niż
w terminie 7 dni od upływu kadencji dotychczasowych członków Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Za pełnienie funkcji w Zarządzie, członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia, ale
przysługuje im zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z pełnieniem
funkcji.
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5. Do pierwszego Zarządu zostają powołani: Prezes Hubert Szperl i Wiceprezes Leszek
Nowina-Witkowski
§ 18
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.
b.
c.
d.

upływu kadencji,
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
odwołania przez Fundatorów,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
e. śmierci członka Zarządu.
2. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, na którą
został powołany, Fundatorzy mogą powołać na jego miejsce inną osobę.
§ 19
1. Zarząd kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d. opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działalności
Fundacji,
e. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
f. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, które przedkłada
Fundatorom najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następnego,
g. nawiązywanie stosunków pracy i zawieranie innych umów dotyczących
zatrudnienia, oraz określanie warunków pracy i płacy pracowników Fundacji,
h. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
i. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do związków, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
j. stwierdzenie stanu uzasadniającego wszczęcie likwidacji Fundacji.
§ 20
1. Dla realizacji celów statutowych Zarząd ma prawo powoływać
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1) Rady Konsultacyjne złożone z ekspertów, przedstawicieli instytucji i organizacji o
zbieżnych celach z Fundacją, przedstawicieli środowisk do których skierowane są
działania Fundacji oraz przedstawicieli firm wspierających działalność Fundacji,
powoływane do wspierania poszczególnych projektów,

2) Radę Strategiczną złożoną z ekspertów, przedstawicieli instytucji i organizacji o
zbieżnych celach z Fundacją, przedstawicieli środowisk do których skierowane są
działania Fundacji oraz przedstawicieli firm wspierających działalność Fundacji,
powoływaną do opiniowania projektów Fundacji.

2. Zarząd w drodze uchwały ustala regulaminy pracy komisji, w tym zakres ich zadań.

§ 21
1. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i nimi kieruje.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał jednomyślnie.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienie
o zebraniu Zarządu wraz z porządkiem obrad powinno być wysłane do wszystkich
członków Zarządu i Fundatorów listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail na wskazane w tym celu przez adresatów adresy (e-mail) nie później
niż dwa tygodnie przed datą zebrania. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki zebranie
Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania w każdym czasie, jeżeli żaden z
członków Zarządu nie sprzeciwi się odbyciu zebrania Zarządu bez formalnego zwołania
ani porządkowi zebrania.
4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach za pośrednictwem
telefonu lub innego środka telekomunikacji, w taki sposób aby wszystkie uczestniczące
w posiedzeniu osoby słyszały się nawzajem. Taki udział będzie uważany za udział takiej
osoby w posiedzeniu Zarządu.
5. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół, który podpisują: protokolant
i Prezes Zarządu.
6. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym w drodze
indywidualnego zbierania głosów lub w drodze oddawania głosów za pośrednictwem
poczty elektronicznej, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę
glosowania. Uchwała, która ma być podjęta w trybie obiegowym, przedstawiana jest do
zatwierdzenia wszystkim członkom Zarządu i nabiera ważności po wyrażeniu przez
wszystkich członków Zarządu akceptacji lub sprzeciwu wobec treści uchwały.
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§ 22
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może dwóch
członków Zarządu samodzielnie.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i połączenie z inną Fundacją
§ 23
1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć zmiany celów określonych w akcie założycielskim.
§ 24
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, przy czym uchwała ta wymaga
zatwierdzenia przez Fundatorów.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
gospodarki.
3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy lub za ich zgodą Zarząd w drodze
jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych
celach statutowych
§ 26
1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Fundatorzy wskażą inne osoby.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
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b) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia
swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia,
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie fundacji z rejestru,
h) archiwizacja dokumentacji Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady reprezentacji przez Zarząd stosuje się odpowiednio do reprezentacji przez
likwidatorów.
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