
 

STATUT 

Fundacji „TAURUS" z siedzibą w Poznaniu 

 

I. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 

§ 1 

1. Fundacja „TAURUS” zwana dalej Fundacją jest organizacją pozarządową, mającą na celu 
wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w Polsce. 

2. Fundacja prowadzi działalność w sektorze pozarządowym, we współpracy z sektorem publicznym i 
prywatnym. 

3. Fundacja zostaje ustanowiona przez Fundatora Olgierda Rodziewicz- Bielewicz, zwanego dalej 
Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Elżbiety Zielińskiej w Poznaniu i działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203/ 
oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Fundator ustanawia Statut Fundacji. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

3. Siedzibą Fundacji jest Poznań. 

4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

5. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja TAURUS”. 

6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

§ 4 

Fundacja podlega nadzorowi ze strony Ministra Gospodarki. 

 



II. C E L E F U N D A C J I I S P O S O B Y I C H R E A L I Z A C J I 

§ 5 

Celem Fundacji jest: 

1. wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju 
gospodarczego w Rzeczpospolitej Polskiej, 

2. działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego, w tym 
rozwoju idei powiązań klastrowych 

3. wypracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji 

4. podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w 
działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej, 

5. wspieranie działań charytatywnych, krzewienie kultury fizycznej i sportu. 

 

§ 6 

Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności przez: 

1. wspieranie finansowe i organizacyjne działań i projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 
szczególnie w Polsce, 

2. pomoc finansową i organizacyjną przy realizacji projektów młodych przedsiębiorców 

3. organizowanie warsztatów szkoleniowych, prelekcji, konsultacji, imprez integrujących, 

4. współpracę ze środkami masowego przekazu, 

5. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, instytucjami, przedsiębiorstwami jak i 
osobami fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji 

6. promocję współpracy między uczestnikami klastrów działających na rynku, promocję i wsparcie 
działań mających na celu powstawanie i rozwój klastrów promocję i wypracowywanie nowych 
narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kooperacji, także na linii instytucje naukowe i biznes, poszukiwanie 
nowatorskich sposobów współpracy 

7. wspieranie działań innowacyjnych szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, 

 

§ 7 

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez: 

1. prowadzenie działalności badawczej mającej na celu zidentyfikowanie obszarów życia politycznego 
i gospodarczego, które szkodzą rozwojowi kraju oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także 



proponowanie rozwiązań służących rozwojowi opartych na doświadczeniu innych krajów i wiedzy 
naukowej 

2. organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce wybitnym naukowcom, w celu prowadzenia 
wykładów i badań naukowych, 

3. fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo-badawcze w kraju i za granicą, 

4. organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania funduszy na realizację celów statutowych. 

5. nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w celu 
realizacji zadań Fundacji. 

6. organizowanie wymiany młodych naukowców, przedsiębiorców i studentów, 

7. upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji 
oraz Internetu, 

8. organizowanie wycieczek dla młodych przedsiębiorców i ich rodzin, młodych naukowców, 
propagowanie aktywnego wypoczynku, 

9. pomoc społeczną i działalność charytatywną, szczególnie na rzecz młodych, zdolnych osób, 

10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, krajoznawstwa, 

11. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

12. Promocja i organizacja wolontariatu 

13. działanie na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, 

14. prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, 
technicznych i przyrodniczych 

15. organizacja targów i wystaw 

16. prowadzenie działalności edukacyjnej także z zakresu nauki języków obcych, konferencji, szkoleń, 
kursów, seminariów, wykładów 

17. prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego dorosłych 

18. publikowanie wydawnictw, zgodnych z celami Fundacji 

Działalność wymieniona w punktach od 1 do 12 jest nieodpłatna, działalność wymieniona w punktach 
od 13 do 18 może być także odpłatna z tym, że dochód z niej uzyskiwany w całości przekazany 
zostanie cele statutowe i zadania publiczne. Wynagrodzenie pobierane za działalność odpłatną nie 
może przekraczać wynikającego z kalkulacji kosztów bezpośrednich tej działalności. 

Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności 
odpłatnej nie może przekroczyć jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 



sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. W działalności 
nieodpłatnej nie wypłaca się wynagrodzeń. 

 

III. M A J Ą T E K I D O C H O D Y F U N D A C J I 

 

§ 8 

1. Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski oraz fundusze i środki rzeczowe i 
finansowe pochodzące z : 

1.1 środków finansowych pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z 
zakresu pożytku publicznego 

1.2 darowizn, spadków przyjętych z dobrodziejstwem inwentarza, zapisów i nawiązek sądowych 

1.3 odsetek bankowych 

1.4 dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach, 

1.5 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych 

1.6 dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego 

1.7 dochodów z odpłatnej działalności Fundacji 

1.8 dotacji i subwencji osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych 

2. Początkowy majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych). 

3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

 

§ 9 

1. Zarząd Fundacji może w ramach jej majątku tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację 
poszczególnych celów Fundacji. 

2. Tworzenie odrębnych funduszy jest też dopuszczalne, gdy w inny sposób nie można uwzględnić 
życzeń ofiarodawców (donatorów) co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych 
przekazanych Fundacji. 

3. Osoby fizyczne lub prawne, krajowe albo zagraniczne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny 
względnie dotacji (jednorazowo lub łącznie) w wysokości co najmniej 5.000,00 zł. (słownie: pięć 
tysięcy złotych) uzyskują honorowy tytuł Donatora Fundacji. 

 



§ 10 

Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z organami administracji 
publicznej, innymi fundacjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi, osobami fizycznymi i 
prawnymi. 

 

IV. O R G A N Y F U N D A C J I 

§ 11 

Organami Fundacji są: 

I. Rada Fundacji 

II. Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

1. Rada i Zarząd Fundacji swoje postanowienia podejmują w formie uchwał. 

2. Uchwały Rady i Zarządu Fundacji, o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, zapadają 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku 
równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

3. Uchwały Rady i Zarządu Fundacji mogą zapadać w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek co 
najmniej dwóch z członków tych organów. 

4. Nie można być członkiem więcej niż jednego organu Fundacji. 

5. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu 
interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji. 

I. RADA FUNDACJI 

 

§ 13 

1. Rada Fundacji powoływana jest na okres lat pięciu i składa się co najmniej z 3 członków. Skład Rady 
ustala Fundator, który również może być członkiem Rady. 

2. W braku Fundatora lub w przypadku niemożności dokonywania przez niego czynności prawnych 
Rada powołuje do swego składu osoby spośród kandydatów zaproponowanych przez 
Przewodniczącego Rady, a w razie jego braku przez Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, a w razie 
jego braku przez Sekretarza Rady. 

3. Rada ze swego składu wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 



4. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i może być uzupełniana w trakcie funkcjonowania 
Fundacji. 

Fundator w skład pierwszej Rady powołuje: 

• Pana Olgierda Rodziewicza – Bielewicz, 

• Panią Ewę Rodziewicz Bielewicz, 

• Pana Dariusza Roberta Ambroziak 

 

§ 14 

1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzoru i kontroli odrębnym od pozostałych organów 
Fundacji i niepodlegającym im w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym 
Członkowie Rady Fundacji: 

c) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

d) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

e) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy z 3 marca 2000 r. o 
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 

f) Członkowie Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji mogą być odwołani wyłącznie w przypadku 
oczywistego działania na szkodę Fundacji, popełnienia przestępstwa z winy umyślnej względnie, jeżeli 
wszczęto śledztwo lub dochodzenie o takie przestępstwo przeciwko członkowi Rady, a także jeżeli z 
przyczyn od nich niezależnych nie mogą pełnić funkcji przez sześć miesięcy. Kadencja członka Rady 
Nadzorczej powołanego w miejsce innego członka upływa wraz z kadencją całej Rady. Mandat 
członka Rady wygasa również z chwilą śmierci. 

2. Tryb swojej pracy Rada Nadzorcza określa w uchwalonym przez siebie regulaminie pracy 

3. Rada Nadzorcza bada wykonanie budżetu, gospodarkę finansową, rachunkowość Fundacji, udziela 
Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków, kontroluje zgodność działalności Zarządu ze 
Statutem i przepisami prawa. Do zadań Rady należy ponadto: 

• opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji, 

• ocena sprawozdań Zarządu 

• zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd, lub podjętych z własnej 
inicjatywy, 

• powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, 

• zmiana statutu Fundacji. 



4. Posiedzenia Rady zwołuje się z inicjatywy Przewodniczącego nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku 
kalendarzowego. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca obowiązani są ponadto zwołać jej 
posiedzenia na wniosek Zarządu Fundacji, a także na wniosek Ministra Nadzorującego Fundację, nie 
później, niż w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

5. Rada Fundacji z inicjatywy własnej, bądź na wniosek Zarządu Fundacji przyznaje za szczególne 
zasługi dla Fundacji tytuł honorowy, jak również medale honorowe, odznaki, wyróżnienia i nagrody. 

II. ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 15 

1. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji i składa się z 2 do 5 członków, 
w tym Prezesa. 

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności 
zastępujący go Wiceprezes. 

3. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera Członek Rady Fundacji wskazany przez nią w uchwale. 

 

§ 16 

1. Zarząd Fundacji zarządza wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe 
ich prowadzenie, a szczególnie: 

1.1 reprezentuje Fundację na zewnątrz 

1.2 opracowuje roczne i wieloletnie programy i plany działania 

1.3 sporządza sprawozdania z działalności Fundacji 

1.4 sprawuje zarząd nad jej majątkiem 

1.5 przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy 

1.6 ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji 
oraz ich warunki pracy i płacy 

1.7 kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz 
podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji 

1.8 występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia z innymi podmiotami względnie 
likwidacji Fundacji 

1.9 powołuje dyrektorów (kierowników) podległych jednostek organizacyjnych oraz zatwierdza ich 
regulaminy. 

2. Prezes Zarządu jest przełożonym wszystkich pracowników Fundacji. 



3. W Zarządzie dwuosobowym czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje jednoosobowo każdy 
Członek Zarządu. W Zarządzie 3 i więcej osobowym czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje 
Prezes samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu występujących łącznie. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

5. Zarząd może zaangażować Dyrektora i zlecić mu prowadzenie spraw Fundacji w ramach zwykłego 
zarządu, udzielając stosownych pełnomocnictw. 

6. Podstawowe zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej: 

6.1 Wielkość lokat określa uchwałą Zarząd Fundacji. 

6.2 Składniki majątku trwałego Fundacji podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących 
zasad i przepisów. 

6.3 Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady 
Fundacji. 

6.4 Wydatki w walutach obcych ponoszone za granicą finansowane są z posiadanych przez Fundację 
zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 17 

1. Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Fundacji uchwala roczny plan działania. 

2. Zarząd nie później niż do 30 marca sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni 
rok i przedkłada Radzie Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji składa sprawozdania z działalności Fundacji o zakresach i terminach zgodnych z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 

V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć F U N D A C J I 

§ 18 

1. Fundacja dla swojej działalności może wyodrębnić jednostki organizacyjne. 

1.1 Jednostki organizacyjne wyodrębnione są wg profilu merytorycznego powierzonych im zadań. 

1.2 Jednostki organizacyjne są finansowane ze środków własnych Fundacji. 

1.3 Jednostki organizacyjne pozostają w strukturze organizacyjnej Fundacji i podlegają jej Zarządowi. 

1.4 Decyzję o ustanowieniu wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz o powołaniu i odwołaniu jej 
dyrektora (kierownika) podejmuje Zarząd Fundacji. 

1.5 Decyzję o likwidacji wyodrębnionej jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji. 



1.6 Dyrektor (kierownik) wyodrębnionej jednostki organizacyjnej jest jej kierownikiem w rozumieniu 
Kodeksu Pracy. 

1.7 Zakres działania wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz szczegółowy zakres uprawnień i 
obowiązków jej dyrektora (kierownika) określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd 
Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji. 

 

VI. P O S T A N O W I E N I A D O D A T K O W E 

§ 19 

1. Zmiany Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków. 

2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celów Fundacji, może jednak je rozszerzyć. 

 

§ 20 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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", 

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej 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, 

c) wykorzystywania majątku Fundacji 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 ze statutowego celu Fundacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873 
ze zm.), zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

§ 21 

Dla efektywniejszego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 

 

 



§ 22 

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby zmienić się cele Fundacji. 

 

§ 23 

1. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków 
podejmują na wspólnym posiedzeniu: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji w obecności Fundatorów o ile 
są zdolni do podejmowania czynności prawnych, większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 
2/3 prawidłowo powiadomionych członków w/w organów Fundacji. 

2. Rada Fundacji powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad działaniami likwidacyjnymi. 

3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na cele zbieżne z celami Fundacji. O 
przekazaniu majątku decyduje likwidator, po zasięgnięciu opinii Ministra Nadzorującego Fundację. 

 


