W yc i ą g z e S t a t u t u F u n d a c j i „ M ul t i - E x p e r t ”

§ 1. Ustanowienie i nazwa fundacji
1. Fundacja nosi nazwę
MULTI - EXPERT
Fundacja Upowszechniania Kultury Prawnej i Technicznej
oraz Wiedzy o Wolnym Rynku w Polsce i w Europie
i zwana jest w dalszej części Statutu Fundacją.

(-)
§ 2. Nazwa skrócona, pieczęć i znak graficzny fundacji
1.

Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą „Fundacja MULTI - EXPERT”.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi Fundacja może tłumaczyć swoją nazwę na języki obce.

§ 3. Osobowość prawna
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4. Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne fundacji
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Siemianowice Śląskie.
4. Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały terenowe, filie.
5.

Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami oraz przystępować do spółek i innych podmiotów.

§ 5. Czas trwania fundacji
Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony

§ 6. Organ nadzorujący
Nadzór nad Fundacją należy do ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami edukacji w Polsce.

§ 7. Cele fundacji
1. Fundacja realizuje następujące cele oświatowe i społeczne:
1)

upowszechnianie

w Rzeczpospolitej Polskiej wiedzy i kultury prawnej

oraz

propagowanie zasad demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, w tym zasady
równości stron i szerokiego dostępu do profesjonalnej obsługi prawnej,
2)

upowszechnianie kultury technicznej oraz promowanie zasady niezależności i
wysokiej etyki zawodowej osób sporządzających ekspertyzy dla celów gospodarczych,
społecznych i sądowych,
Strona
-1-

3)

upowszechnianie wiedzy na temat zasad wolnego rynku i uświadamianie korzyści
wynikających z ograniczania nadmiernej ingerencji administracyjnej i politycznej w
gospodarkę i w życie społeczne,

4)

upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz uświadamianie celowości
wdrażania

w

Rzeczpospolitej

Polskiej

rozwiązań

prawnych,

organizacyjnych,

gospodarczych i technicznych, sprawdzonych w krajach o dłuższej tradycji wolnego i
demokratycznego państwa,
5)

przeciwdziałanie korupcji.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)

oddziaływanie na poziom powszechnej świadomości w zakresie zagadnień związanych z
celami Fundacji oraz na postępowanie obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, a także
instytucji

publicznych,

podmiotów

gospodarczych,

organizacji

konsumenckich,

gospodarczych, zawodowych,
2)

podejmowanie działań na rzecz kształtowania nowo opracowywanych aktów prawnych w
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z celami Fundacji, w tym poprzez udział w
towarzyszących im konsultacjach społecznych,

3)

podejmowanie działań na rzecz przestrzegania obowiązującego prawa.

3. Fundacja może realizować inne cele społecznie i gospodarczo użyteczne, zgodne z interesami
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. Formy działania fundacji
1. Działalność statutowa Fundacji realizowana jest poprzez:
1) prowadzenie strony internetowej z informacjami na tematy związane z celami Fundacji,
2) przygotowywanie, finansowanie, rozpowszechnianie publikacji z zakresu tematyki objętej
celami statutowymi Fundacji,
3) upowszechnianie informacji na temat orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć organów
publicznych, które potwierdzają zasady propagowane przez Fundację,
4) organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie spotkań, odczytów, wykładów,
prelekcji z zakresu tematyki, na polu której Fundacja realizuje swoje cele statutowe,
5) prowadzenie w innych formach niż wymienione w pkt.1-4 akcji informacyjnych z
zakresu wiedzy objętej celami statutowymi Fundacji,
6) informowanie zainteresowanych osób o zagadnieniach związanych z celami, dla
których powołano Fundację,
7) występowanie do organów administracji publicznej i do organów władzy
ustawodawczej z inicjatywami, interwencjami, wnioskami i postulatami z zakresu
tematyki, na polu której Fundacja realizuje swoje cele statutowe,
8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji,
2. Fundacja może także działać poprzez udzielanie wsparcia finansowego, w szczególności:
1) dla osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z
celami Fundacji,
2) na rzecz różnych form kształcenia prowadzonych w zakresie tematyki, na polu której
Fundacja realizuje swoje cele statutowe,
3) dla osób fizycznych podnoszących swoje kwalifikacje lub poziom edukacji.

Strona
-2-

3. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe.
4. Fundacja może przyznawać nagrody.
5. Fundacja może podejmować inne formy działania dla realizacji swoich celów statutowych.

(-)
§ 12. Organ zarządzający
Organem kierowniczo-zarządzającym Fundacji jest Zarząd.

§ 13. Sposób powoływania, skład Zarządu i czas trwania mandatu
1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora krajowego.
2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji
wskazanych przez Fundatora krajowego.
3. Zarząd jest powoływany na czas nieoznaczony.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
5. Fundator krajowy może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

(-)
§ 16. Składanie oświadczeń woli w imieniu fundacji
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1) Prezes Zarządu samodzielnie,
2) Wiceprezes Zarządu samodzielnie,
3) każdy pozostały członek Zarządu – łącznie z innym członkiem Zarządu.

(-)
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