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STATUT FUNDACJI 

RE-SOURCE POLAND HUB 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja RE-Source Poland Hub, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

jest przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zwane dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym w dniu  17 lipca 2019 r. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu. 

 

§ 2 

 

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

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony 

 

§ 3 

 

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.  

 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz może współpracować z instytucjami zagranicznymi oraz 

organizacjami międzynarodowymi, a także współpracować z samorządami, ze spółkami Skarbu 

Państwa oraz z innymi instytucjami. 

 

§ 5 

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Fundacjach i z niniejszym Statutem. 

 

II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 7 

1. Celami Fundacji są: 

a) Wspieranie dynamicznego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności 

opartej o rozwiązania korporacyjnych umów zakupu energii (corporate PPAs) zawierane 

bezpośrednio przez producentów zielonej energii i jej korporacyjnych odbiorców;  

b) Wspieranie zmian  w otoczeniu regulacyjnym mających na celu rozwój rozwiązań corporate 

PPAs; 

c) Wspieranie rozwoju corporate PPAs poprzez udział w dyskusji między producentami 

zielonej energii, odbiorcami i decydentami; 

d) Wsparcie odbiorców przy zawieraniu umów corporate PPAs; 

e) Edukacja krajowych interesariuszy na temat korzyści wynikających z corporate PPAs oraz 

ich potencjału w Polsce dla producentów i odbiorców zielonej energii, oraz dla budżetu 

państwa; 

f) Wspieranie rozwoju corporate PPAs poprzez  organizowanie spotkań producentów i 

odbiorców zielonej energii; 

g) Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką odnawialną;  

h) Promowanie wiedzy o energetyce odnawialnej, w tym o rozproszonych małych i 

mikroźródłach energii, 
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i) Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki 

odnawialnej, 

j) Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego, 

środowiskami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które 

wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii; 

k) Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie 

działalności inwestycyjnej w energetyce; 

l) Wspieranie przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów we wprowadzaniu do 

swojej działalności rozwiązań i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

m) Organizowanie współpracy i wspólnych przedsięwzięć przedsiębiorców i innych 

podmiotów zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii w szczególności w 

zakresie corporate PPAs; 

n) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Fundacji; 

o) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w 

szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii; 

p) Współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnych celach 

działania. 

§ 8 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 

a) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi i 

organizacjami międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 

b) Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie działalności doradczej w procesach inwestycyjnych 

oraz legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów Fundacji; 

c) Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach 

legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów Fundacji; 

d) Działalność edukacyjną, rozumianą jako prowadzenie kursów, szkoleń, kampanii 

informacyjnych i medialnych, przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, 

w zakresie realizację celów Fundacji 

e) Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących 

funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów 

statutowych Fundacji; 

f) Rzecznictwo interesów podmiotów działających na rzecz realizacji celów Fundacji; 

g) Branie udziału w procesach konsultacji społecznych prowadzonych dla inwestycji w 

energetyce; 

h) Organizowanie zbiórek publicznych; 

 

 

§ 9 

1. Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister właściwy ds. energii. 

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i 

prawnych oraz instytucji, zbieżną z jej celami. 

3. Fundacja może nawiązywać stosunki pracy. 

 

 

 

Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 10 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
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3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej działalności 

statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji oraz rozwój działalności gospodarczej 

Fundacji. 

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez 

Zakłady. 

5. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród 

swoich członków lub innej osobie. 

 

 

III. Jednostki organizacyjne Fundacji 

 

§ 11 

1. Fundacja może tworzyć następujące jednostki organizacyjne: 

a) Biuro Fundacji; 

b) Przedstawicielstwo terenowe Fundacji; 

c) Zakład.  

2. Decyzję w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Fundacji 

większością głosów. 

 

§ 12 

1. Jednostką organizacyjną kieruje Dyrektor odpowiednio Biura, Przedstawicielstwa terenowego 

Fundacji lub Zakładu (dalej łącznie jako „Dyrektor”). 

2. Dyrektor jest wybierany przez Zarząd Fundacji. Dyrektorem może zostać członek Zarządu 

Fundacji lub inna osoba po uzyskaniu jednomyślnej akceptacji wszystkich członków Zarządu 

wyrażonej w glosowaniu jawnym. 

3. Dyrektor może wyznaczyć swojego zastępcę. Zastępca Dyrektora jest upoważniony do 

podejmowania czynności związanych z kierowaniem jednostki organizacyjnej w zakresie 

określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Dyrektora. Wyznaczenie zastępcy i 

udzielenie mu pełnomocnictwa wymaga uzyskania jednomyślnej akceptacji kandydatury 

wskazanego zastępcy i projektu pełnomocnictwa przez wszystkich członków Zarządu 

wyrażonej w glosowaniu jawnym.  

 

 

Biuro Fundacji 

 

§ 13 

1. Biuro Fundacji jest jednostką organizacyjną Fundacji, którą tworzą osoby zatrudnione w 

Fundacji. 

2. Biuro Fundacji pełni funkcję wykonawczą w stosunku do decyzji Zarządu Fundacji. 

3. Biuro Fundacji prowadzi wszelkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone dla innych organów 

Fundacji. 

4. Do zadań Biura Fundacji należy w szczególności:  

a) Realizacja programów działań Fundacji;  

b) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami o celach zbieżnych z celami Fundacji;  

c) Przygotowywanie projektu budżetu;  

d) Realizacja budżetu;  

e) Zapewnianie obsługi organów Fundacji;  

f) Prowadzenie działalności informacyjnej o działaniach Fundacji. 

 

 

Przedstawicielstwo terenowe Fundacji 

 

§ 14 

1. Zarząd może tworzyć Przedstawicielstwa terenowe Fundacji. 
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2. Zarząd w uchwale o utworzeniu Przedstawicielstwa terenowego Fundacji określa: a) miejsce 

jego siedziby, b) sposób finansowania jego działalności, c) sposób zarządzania 

Przedstawicielstwem terenowym. 

 

Zakład 

 

§ 15 

1. Zarząd może tworzyć Zakłady w celu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji. 

2. Szczegółowy zakres działania Zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Zakładu 

określa regulamin organizacyjny Zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

3. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na 

wynagrodzenia pracowników poszczególnych Zakładów. 

4. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i 

sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

 

 

IV. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 16 

1. Majątkiem Fundacji jest kapitał założycielski, w skład, którego wchodzą środki finansowe 

określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, jak również ruchomości  

i nieruchomości i inne prawa majątkowe, środki finansowe nabyte przez Fundację, 

2.  Fundator przeznacza kwotę łącznie 1 000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) na realizację celów 

Fundacji. 

 

§ 17 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:  

a) darowizn, spadków, zapisów,  

b) dotacji i subwencji oraz grantów,  

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,  

d) dochodów z majątku Fundacji,  

e) działalności gospodarczej,  

f) odpłatnej działalności statutowej, 

g) środków budżetu państwa i samorządów, w szczególności na realizację zadań zleconych 

państwa i samorządów, 

h) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 

i) dywidend i zysków z akcji i udziałów. 

 

§ 18 

1. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację 

wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie wskazali szczegółowo żadnego z nich. W 

sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 

Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego 

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe. 

 

V. Organy Fundacji 

 

§ 19 

Organami Fundacji są: 

a) Zarząd Fundacji. 

b) Rada Donatorów; 
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Zarząd Fundacji 

 

§ 20 

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, zarządzającym i reprezentującym dla Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech Członków Zarządu.  

3. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ma prawo do powoływania trzech Członków 

Zarządu, w tym Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są 

odwoływani w trybie przewidzianym dla ich powołania. 

4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony. 

5. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci lub rezygnacji złożonej na piśmie na 

ręce pozostałych Członków Zarządu, a w ich braku - Fundatorowi. 

 

§ 21 

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na kwartał. 

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek innego 

Członka Zarządu, Fundatora, lub Dyrektora jednostki organizacyjnej zgłoszony na piśmie lub 

pocztą elektroniczną do Prezesa Zarządu. 

4. Prezes Zarządu może przekazać prowadzenie posiedzenia Zarządu innemu Członkowi Zarządu. 

5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych większością głosów w 

głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka Zarządu, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może 

dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na tym posiedzeniu, na którym uchwała 

ma być podjęta. 

7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym w ten sposób można podjąć tylko 

taką uchwałę, o której proponowanej treści został powiadomiony każdy z członków Zarządu. 

8. W trybie przewidzianym w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu nie mogą być podejmowane uchwały 

w sprawach osobowych. 

9. W okresie pomiędzy posiedzeniami, w sprawach nie wymienionych w §22, Zarząd może 

podejmować decyzje w drodze uzgodnień telefonicznych lub poprzez pocztę elektroniczną. 

10. W przypadku nieuchwalenia budżetu Fundacji, do czasu jego uchwalenia Fundacja działa na 

podstawie budżetu z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 

 

§ 22 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

a) Zarządzanie pracą Fundacji;  

b) Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Fundacji;  

c) Powoływanie i odwoływanie Dyrektorów jednostek organizacyjnych Fundacji;  

d) Uchwalanie programów działań Fundacji;  

e) Uchwalanie budżetu Fundacji;  

f) Ocena pracy jednostek organizacyjnych, przyjmowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań 

oraz bilansu;  

g) Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych;  

h) Przyjmowanie lub odmowa przyjęcia darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;  

i) Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Donatorów w sytuacji o której mowa w § 27 

ust.5 

 

§ 23 

Zarząd odmawia przyjęcia darowizny od pomiotu, którego cele statutowe są sprzeczne z działalnością 

fundacji lub jego dotychczasowe działanie wskazuje, że nie będzie on realizował celów statutowych 

Fundacji. 

§ 24 
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Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

 

§ 25 

1. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach związanych z 

realizacją obowiązków związanych z zarządzaniem Fundacją. 

2. Członkowie Zarządu lub podmioty z nimi bezpośrednio powiązane mogą świadczyć usługi na 

rzecz Fundacji o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:  

a) Służą one realizacji celów Fundacji, 

b) Przyjęcie zlecenia na rzecz Fundacji odbędzie się za zgodą pozostałych Członków Zarządu. 

 

§ 26 

W skład pierwszego Zarządu wchodzi trzech Członków: 

a) Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu; 

b) Szymon Kowalski – Wiceprezes Zarządu; 

c) Irena Gajewska– Wiceprezes Zarządu. 

Rada Donatorów 

 

§27 

1. Rada Donatorów jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od 

Zarządu. W zakresie wykonywania nadzoru Rada Donatorów nie podlega Zarządowi. 

2. Rada Donatorów posiada kompetencje inicjatywne, opiniodawcze i nadzorcze. 

3. Do zadań Rady Donatorów należy w szczególności: 

a) wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

b) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów 

Fundacji; 

c) nadzór nad działalnością Fundacji; 

d) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji; 

e) wyrażenie opinii w sprawie powołania Członków Rady Programowej; 

f) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań Zarządu w kwocie powyżej 500 (pięćset) 

tys. zł.; 

g) ocena pracy i wydanie opinii o działalności Członków Zarządu Fundacji; 

h) wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa 

handlowego i innych przedsięwzięć; 

i) wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją; 

j) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji; 

k) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji; 

l) występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w 

przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu 

Fundacji; 

4. Rada Donatorów może powoływać za uprzednią zgodą Zarządu Fundacji grupy robocze do 

pracy w których mogą być zapraszane podmioty nie związane z fundacją, ale zainteresowane 

realizacją celów Fundacji. 

 

§28 

1. Rada Donatorów powoływana jest na okres wspólnej kadencji wynoszącej 1 rok kalendarzowy. 

2. Prawo do powołania członka Rady Donatorów przysługuje podmiotowi („Uprawniony 

Donator”), który w poprzednim roku kalendarzowym dokonał darowizny na rzecz Fundacji lub 

nieodpłatnego świadczenia usług o łącznej wartości równowartej kwocie powyżej 10.000,00 

(dziesięć tysięcy) EURO netto („Donacja”) przeliczonej na złotówki według kursu średniego 

ogłaszanego przez NBP w dniu wpłaty oraz oświadczy, że zgadza się z celami działalności 

Fundacji.   
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3. Każdy Uprawniony Donator ma prawo powołania jednego członka Rady Donatorów w drodze 

pisemnego oświadczenia składanego Fundacji w terminie do końca stycznia następnego roku 

kalendarzowego następującego po roku, w którym została wykonana Donacja.  

4. Rada Donatorów składa się nie więcej niż z 10 członków, w tym jednego przedstawiciela RE-

Source Platform oraz 9 członków powołanych przez Uprawnionych Donatorów. 

5. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym warunek, o którym mowa w ust. 2 spełni 

więcej niż 9 Donatorów, o przyznaniu prawa do wyboru członka w Radzie Donatorów decyduje 

kolejność spełnienia tego warunku. Jeżeli na tej podstawie nie da się ustalić składu Rady 

Donatorów, o przyznaniu prawa do wyboru członka Rady Donatorów decyduje Zarząd Fundacji 

kierując się realizacją celów Fundacji. 

6. Rada Donatorów może zadecydować o rozszerzeniu składu Rady Donatorów w trakcie trwania 

kadencji o przedstawiciela Donatora, który spełnił warunek, o którym mowa w ust. 2 w 

bieżącym roku kalendarzowym, przy uwzględnieniu maksymalnej liczby członków wskazanej 

w ust. 4. 

7. Członkowie Rady Donatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w 

pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

§29 

1. Rada Donatorów na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona 

Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Donatorów, reprezentuje ją oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady Donatorów.  

 

§30 

1. Rada Donatorów zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż 1 (jeden) razy w roku. 

3. Posiedzenie Rady Donatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub Fundatora, za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady 

Donatorów w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem 

posiedzenia. Zaproszenie należy przesłać także Zarządowi Fundacji. W uzasadnionych 

przypadkach Przewodniczący Rady Donatorów może zarządzić krótszy termin zawiadomienia 

o terminie posiedzenia. 

4. Pierwsze posiedzenie Rady Donatorów nowej kadencji zwołuje Zarząd Fundacji w pierwszym 

półroczu roku obrotowego. 

2. Zarząd Fundacji ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady Donatorów. Członkom Zarządu 

Fundacji przysługuje głos doradczy oraz prawo do składania wyjaśnień.  

3. Rada Donatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością 

głosów członków Rady Donatorów. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego.  

4. Rada Donatorów podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa 

Członków Rady Donatorów, a wszyscy Członkowie Rady Donatorów zostali prawidłowo 

powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Donatorów. 

5. Uchwała Rady Donatorów może być powzięta bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli 

wszyscy Członkowie Rady Donatorów wzięli udział w posiedzeniu i żaden z nich nie zgłosił 

sprzeciwu co do jego odbycia i co do porządku obrad. 

6. Rada Donatorów może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie 

obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej 

liczby Członków Rady Donatorów a wszyscy Członkowie Rady Donatorów zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie na oddanie głosu, nie krótszym niż 7 dni. 

7. Rada Donatorów może przyjąć Regulamin Pracy Rady Donatorów. 

 

§31 

1. Rada Donatorów w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu 

Fundacji udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji. 
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2. Rada Donatorów sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym 

celu specjalistów. 

§32 

1. Członkostwo w Radzie Donatorów ustaje w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub 

odwołania z pełnionej funkcji przez Uprawnionego Donatora, który powołał danego członka 

Rady Donatorów. 

2. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu Donatora z Rady 

Donatorów, jeżeli Donator podejmuje działania stojące w sprzeczności z celami Fundacji.  

 

VI. Fundator 

 

§33 

1. Fundator jest zapraszany przez Fundację co najmniej raz do roku, w terminie do końca drugiego 

kwartału, celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, przyjęcia 

oceny pracy i opinii Rady Donatorów o działalności Członków Zarządu, zapoznania się z 

bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej 

działalności. Fundator przekazuje swoje wnioski i wytyczne w formie pisemnego oświadczenia 

Zarządowi. 

2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatora określonych w niniejszym Statucie, 

do wyłącznej kompetencji Fundatora należy podejmowanie jednomyślnych decyzji w sprawie: 

a) zmiany celów Fundacji; 

b) zmiany Statutu Fundacji; 

c) połączenia z inną fundacją. 

 

 

VII. Rada Programowa Fundacji 

 

§34 

1. Rada Programowa Fundacji jest kolegialnym gronem opiniotwórczym i doradczym Fundacji. 

2. Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy w szczególności: 

a) tworzenie platformy dyskusji w zakresie celów działalności Fundacji; 

b) przedstawianie projektów nowych inicjatyw, w które Fundacja mogłaby się 

zaangażować oraz potencjalnych kierunków dalszego rozwój; wskazywanie kierunków 

działania fundacji;  

c) przedstawianie opinii/rekomendacji odnośnie priorytetów w bieżącej działalności 

Fundacji, 

d) Możliwość udostępniania logo swojej organizacji na wydarzeniach 

organizowanych/firmowanych przez Fundacje; 

e) Podejmowanie innych działań, mających na celu promocję i rozwój działalności 

Fundacji; 

 

§35 

1. Prawo do udziału w Radzie Programowej Fundacji przysługuje Zarządowi Fundacji, Członkom 

Rady Donatorów oraz innym podmiotom uprawnionym do uczestnictwa w posiedzeniach Rady 

Programowej („Podmioty Uprawnione”). 

2. Prawo do wyznaczenia Podmiotów Uprawnionych przysługuje Zarządowi Fundacji, 

Fundatorowi oraz Radzie Donatorów. Wyznaczenie odbywa się odpowiednio, w drodze 

uchwały Zarządu lub w formie pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Fundacji. 

Wyznaczenie może zostać dokonane bezterminowo lub na określone posiedzenie. 

3. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Fundatora lub Rady Donatorów.  

4. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje się za pomocą pisemnych lub elektronicznych 

zawiadomień skierowanych do osób i podmiotów uprawnionych do udziału w posiedzeniu, co 

najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.  
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5. Posiedzeniom Rady Programowej przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony 

przez niego Członek Zarządu Fundacji. 

 

VIII. Zasady Etyki 

 

§ 36 

 

1. Organy Fundacji realizują swoje zadania według najlepszej wiedzy, z należytą starannością, 

sumiennością i uczciwością. 

2. Członkowie organów Fundacji zwracają szczególną uwagę na okoliczności mogące sprzyjać 

wystąpieniu konfliktu interesów starając się im zapobiegać, a w przypadku ich wystąpienia 

rozstrzygają mając na uwadze dobro Fundacji oraz jej Donatorów. 

3. Wszelkie operacje finansowe są prowadzone w sposób transparentny i zgodny z prawem. 

4. Fundacja może ustanowić swój własny Kodeks Etyki. 

5. Członkowie organów Fundacji oraz podmioty z Fundacją współpracujące przestrzegają 

postanowień „Polityki Zgodności z prawem konkurencji Fundacji RE-Source Poland Hub” 

stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

§ 37 

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 

 

§ 38 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, 

osiągnięcia celu dla którego była ustanowiona lub z innych ważnych przyczyn obiektywnych. 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.  

3. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz 

ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji. 

4. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany Fundatorowi albo 

jego następcom prawnym, z przeznaczeniem na cele wskazane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 

r. o fundacjach (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491)). 

 


