FUNDACJA OTWARTEGO MUZEUM TECHNIKI
STATUT
z dnia 27 marca 1992 r. z nowelizacjami wprowadzonymi Uchwałą Rady Fundacji
z dn. 8 kwietnia 2015 r. – tekst jednolity.

Postanowienia ogólne
§1
1. W dniu 27 marca 1992 r. we Wrocławiu złożone zostało oświadczenie o ustanowieniu
Fundacji zapisane w Repertorium Kancelarii Notarialnej Andrzeja i Romualda Borzęckiego
we Wrocławiu, ul. Sądowa 2, pod Nr A 2540/92.
2. Założycielem Fundacji - zwanym dalej Fundatorem jest:
1. Stanisław Januszewski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Przodowników Pracy 118/11
2. Jan Kmita, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Kochanowskiego 26
3. Zenon Wysłouch, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Śniegockiego 33
4. Dyrekcja Generalna Polskich Kolei Państwowych w Warszawie
5. Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej PZL "HYDRAL" we Wrocławiu,
ul. Bierutowska 57
6. Leszek Czarnecki, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Kasprzaka 19/5
7. Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Energetyczny Wrocław we Wrocławiu, pl.
Powstańców Śląskich 20
8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno-Usługowe "BUDWAR" spółka z o.o. we
Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 95
9. Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków "RETROPOL" spółka z o.o. we Wrocławiu, ul.
Piotra Skargi 18a
10. Bohdan Jasiński, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Okólna 13
11. Wiesław Kacaper, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Wejherowska 3/3
12. Zdzisław Kardasz, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Lewartowskiego 28/1
13. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, pl. Polski 3
14. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we
Wrocławiu, ul. Świerczewskiego 74
15. Janusz Korzeniowski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Próchnika 134/4
16. Zakłady Piwowarskie S.A. we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 204
17. "HUTMEN" S.A. we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241
18. Jerzy Kułtuniak, zamieszkały w Katowicach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 34/57
19. Wojciech Machnicki, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Skrzydlata 10/9

20. Ryszard Majewicz, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 162/7
21. Bogdan Makarski, zamieszkały w Oławie, pl. Jedności Narodowej 4/10
22. Zakłady Chemiczne "VISCOPLAST" S.A. we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6
23. "DOLMEL DRIVES" spółka z o.o. we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10
24. Fabryka Automatów Tokarskich "FAT" we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281
25. ABB DOLMEL Ltd. we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10
26. Tadeusz Polak, zamieszkały w Warszawie, ul. Prezydencka 14/2
27. Jerzy Rozpędowski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Biskupia 5/2
28. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, ul. Na Grobli
14/16
29. Zdzisław Śliwiński, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Bzowa 36/8
30. Michał Turek, zamieszkały w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piastowska 57a/9
31. Przedsiębiorstwo Państwowe "ŻEGLUGA NA ODRZE" we Wrocławiu, ul.
Kleczkowska 50
32. Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej "ASPA" S.A. we Wrocławiu, ul. Długosza 2
33. Jan Waszkiewicz, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Witelona 3a
34. Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
35. Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1
36. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "NAVICENTRUM" spółka z o.o. we
Wrocławiu, pl. Nowy Targ 28
§2
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Otwartego Muzeum Techniki i działa na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. Nr 46 poz. 203 z 1991
r.) z jej dalszymi zmianami, na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.96.873 z dnia 29 maja 2003 r.) z jej
dalszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Czas trwania Fundacji - nieograniczony.
5. Fundacja używa pieczęci okrągłej z herbem Wrocławia i napisem w otoku: Fundacja
Otwartego Muzeum Techniki.
6. Jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji wskazuje się Ministra Przemysłu.

Cele Fundacji
§3
1. Celem Fundacji jest działanie na rzecz:
— rozwijania świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i
technicznego, a poprzez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu
kręgowi kulturowemu, budowanie więzi między ludźmi i narodami,
— ochrony spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie,
— aktywnej ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce, przede
wszystkim na obszarze Wrocławia i regionów nadodrzańskich oraz włączania go w obieg
współczesnej kultury, w szczególności:
1. utworzenie i finansowanie działalności Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu,
instytucji prowadzącej w sposób ciągły, na danym obszarze cywilizacyjnym, w
szczególności w osi Odry Śródmiejskiej, od wrocławskich elektrowni wodnych po
zakład wodociągowy "Na Grobli", z udziałem społeczeństwa oraz właścicieli i
użytkowników dóbr cywilizacji technicznej, prace naukowo-badawcze, konserwację,
prezentację, ochronę zespołu dóbr przyrody i kultury,
reprezentatywnego dla
środowiska i odziedziczonych stylów życia; wspomaganie działalności statutowej
Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu służącej w szczególności aktywnej
ochronie dziedzictwa cywilizacyjnego Wrocławia i terenów nadodrzańskich,
2. wspomaganie inicjatyw właścicieli i użytkowników zabytkowych dzieł techniki na rzecz
ich ochrony i udostępniania społeczeństwu, szczególnie in situ i in modu,
3. wspieranie działań na rzecz utylitarnego wykorzystania bazy materialnej i naukowooświatowej Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu oraz rozwijania aktywności
gospodarczej właścicieli i użytkowników dóbr kultury technicznej, uruchamianej w
oparciu o zabytkowe dzieła techniki,
4. sponsorowanie
programów naukowo-badawczych, wydawnictw, konferencji i
sympozjów naukowych, konkursów organizowanych przez Otwarte Muzeum Techniki
we Wrocławiu oraz wymiany naukowej i technicznej realizowanej w ramach
współpracy muzeum z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą, szczególnie
ze środowiskami Polonii,
5. fundowanie stypendiów dla osób fizycznych w kraju i zagranicą podejmujących
problematykę stanowiącą przedmiot działalności statutowej Fundacji,
6. tworzenie warunków dla rozwijania kultury technicznej, kultywowania tradycji
technicznych, wiedzy w zakresie dziejów nauki i techniki,
7. rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony krajobrazów
kulturowych i przyrodniczych, dzieł kultury technicznej, włączania istotnych wartości
dziedzictwa cywilizacyjnego w nurt współczesnego życia.
2. Celem Fundacji jest także:
a) działanie na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego i patriotycznych tradycji
wojska polskiego,

b) działanie na rzecz ochrony i promocji zabytków techniki wojskowej, nieruchomych i
ruchomych, również poprzez rekonstrukcję wydarzeń historycznych i działalność grup
rekonstrukcji historycznej”
3. Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez nieodpłatną działalność statutową:
1. inspirowanie i rozwijanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji,
2. inspirowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych i popularyzacji problematyki
pozostającej w związku z celami Fundacji,
3. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
4. gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskanych z prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej,
5. wspieranie swoimi przychodami pieniężnymi i rzeczowymi potrzeb Otwartego Muzeum
Techniki we Wrocławiu oraz w szczególności współpracujących z nim właścicieli i
użytkowników zabytkowych dzieł techniki,
6. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w zakresie
wyznaczonym celami Fundacji.
4. W ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacja prowadzi:
a) usługi w zakresie edukacji technicznej (szkolenia, lekcje muzealne, warsztaty,
konferencje)
b) usługi w zakresie turystyki industrialnej,
c) działalność wydawniczą
d) wystawy i pokazy techniczne

Majątek Fundacji
§4
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz prawa i przedmioty majątkowe nabyte
w czasie działalności statutowej:
1. spadki, darowizny, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz
Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
2. dochody z prowadzonej w ramach Fundacji działalności gospodarczej,
3. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację,
4. odsetki bankowe,
5. inne wpływy i dochody.
2. Fundusz założycielski stanowią wkłady pieniężne wniesione przez fundatorów w
wysokości 118.000.000 zł.
3. Kwota 100.000.000 zł z funduszu założycielskiego podlega złożeniu na oprocentowanych
rachunkach bankowych w bankach krajowych lub ulokowana w akcjach bądź papierach
wartościowych.

4. Dalsze wpływy finansowe i majątkowe Fundacji, w tym odsetki od kapitalizowanej części
funduszu założycielskiego, walorów złożonych w bankach oraz dywidendy kapitałowe
przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności Fundacji.
5. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji, z wyłączeniem kapitalizowanej części
funduszu założycielskiego, tworzyć wyodrębnione fundusze na określone cele wskazane w
§ 3.
6. Tworzenie odrębnych funduszy jest też możliwe, gdy wynika to z woli sponsora,
spadkodawcy, zapisodawcy.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II 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 jej 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,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§5
Fundacja może korzystać z kredytów.

Działalność gospodarcza Fundacji
§6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego, bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych
zakładów, a także przez udział w spółkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych a cały dochód Fundacji przeznaczony
jest na realizację celów statutowych
a) członkowie zarządu składają oświadczenia na temat statusu działalności gospodarczej o tym, że jest ona działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku
publicznego.
b) członkowie zarządu składają oświadczenia o przekazywaniu całego dochodu fundacji
(nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność pożytku publicznego.

2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na cele statutowe, pokrywanie
kosztów działalności Fundacji, rozwój działalności gospodarczej w wysokości i
proporcjach określonych przez Zarząd Fundacji.
3. Działalność gospodarcza obejmuje:
1. działalność usługową polegającą na:
a/ wykonywaniu ekspertyz, studiów i ewidencji zabytków,
b/ prowadzeniu usług w zakresie projektowania architektonicznego
i konserwatorskiego.
2. działalność produkcyjną polegającą na:
a/ produkcji materiałów audiowizualnych i pomocy dydaktycznych,
3. działalność handlową polegającą na:
a/ pośrednictwie w handlu nieruchomościami,
b/ handlu materiałami służącymi politechnizacji młodzieży.
4. Organem kierującym działalnością gospodarczą jest Zarząd Fundacji.
5. Zakłady gospodarcze działają na zasadach samofinansowania.
6. Decyzję o utworzeniu i likwidacji zakładu, powołaniu i odwołaniu jego kierownika
podejmuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.
7. Kierownik Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
8. Zakres działania zakładu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
9. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację zarządza Prezes
Zarządu Fundacji.
10. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15.01.1991 r. w sprawie zasad
prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 10, poz. 35) z dalszymi jego zmianami.

Organy Fundacji
§7
1. Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
2. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, decyzje i uchwały organów
Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów (50% + 1) przy obecności co najmniej
połowy członków organu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad.
3. Kadencja Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej wynosi trzy lata i rozpoczyna się 1
stycznia, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem rejestracji Fundacji i upływa
z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego.

4. Nie można pełnić funkcji w więcej niż jednym organie Fundacji.
§8
Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje honorowo. Przysługuje
im jednak zwrot poniesionych kosztów podróży i noclegów oraz diety związane z
działalnością Fundacji, których wysokość określa Rada Fundacji – diety nie wyższe niż
ustalone dla państwowych lub samorządowych jednostek sfery budżetowej.

Rada Fundacji
§9
1. Radę Fundacji stanowi 15 osób prawnych i osób fizycznych, które
a) zadeklarują uznanie celów fundacji i jej statutu
b) dokonają znaczącego przysporzenia majątkowego na rzecz fundacji
c) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei fundacji.
2. w razie zmniejszenia się liczebności Rady jej skład należy powiększyć o przedstawicieli
osób prawnych i osoby fizyczne do ilości członków określonej niniejszym statutem.
3. Uchwała Rady w tym względzie musi być podjęta w ciągu roku od chwili stwierdzenia
przez Radę wygaśnięcia członkowstwa.
4. Wygaśnięcie członkowstwa następuje w razie:
1. 3-letniej absencji w pracach Rady,
2. zrzeczenia się członkowstwa Rady na piśmie złożonym Przewodniczącemu Rady
Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji i
Komisji Rewizyjnej
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 10
1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu funkcji w Radzie Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za
rok poprzedni.
§ 11
1. Rada jest organem nadzorującym i stanowiącym Fundacji działającym na posiedzeniach.
2. Do zadań Rady należy:
1. powoływanie i odwoływanie Zarządu,
2. powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie jej wniosków,

3. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu i
ustalanie jego wynagrodzenia,
4. uchwalanie statutu Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu,
5. zatwierdzanie regulaminów pracy Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu i
powołanych jednostek gospodarczych,
6. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji i Otwartego
Muzeum Techniki we Wrocławiu,
7. ocena sprawozdań Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium,
8. ocena działalności Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu,
9. zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedłożonych przez Zarząd,Komisję
Rewizyjną, Dyrektora Otwartego Muzeum Techniki lub podjętych z własnej inicjatywy.
3. Rada może żądać od Zarządu i Dyrektora Otwartego Muzeum Techniki wyjaśnień oraz
przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji i Otwartego Muzeum
Techniki we Wrocławiu.
4. Przewodniczący Rady Fundacji sprawuje funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do
Dyrektora Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu.
§ 12
1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Dyrektora Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu albo
na wniosek 1/3 składu Rady.
2. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej raz w roku.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczyć mogą zapraszani przez Przewodniczącego goście.

Zarząd Fundacji
§ 13
1. Zarząd składa się z: prezesa, 2 v-ce prezesów oraz 2 członków.
2. Zarząd pełni swe funkcje honorowo. W przypadku znacznego obciążenia pracą Rada
Fundacji może ustalić wynagrodzenie dla członków Zarządu, w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa
GUS za rok poprzedni. Członkowie zarządu mogą otrzymywać również zwrot
uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji.
3. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z członkostwem w Radzie Fundacji.
4. Członkowie zarządu nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Rady
Fundacji i Komisji Rewizyjnej”.
5. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Każdy członek zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, składa oświadczenie o niekaralności
oraz o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku

pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków
zarządu.
1. Zarząd wykonuje uchwały Rady, kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji i prowadzenie spraw nie
zastrzeżonych innym organom Fundacji, w szczególności do kompetencji Zarządu
należy:
1. opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji,
2. decydowanie w sprawach udzielanej przez Fundację pomocy, zgodnie z programami,
o których mowa w § 11 ust. 6 Statutu,
3. zatrudnianie i ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji innych niż
członkowie Zarządu. Funkcje bezpośredniego przełożonego tych pracowników pełni
Prezes Zarządu,
4. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów i
przedkładanie ich Radzie Fundacji,
5. przedstawianie - z upływem kadencji - końcowego sprawozdania z działalności
Fundacji w toku kadencji.
6. Zarząd Fundacji podaje do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie merytoryczne
ze swojej działalności przez udostępnienie go na stronie internetowej Fundacji.
§ 15
1. Czynności prawne (w tym - składanie oświadczeń woli) dokonywane w imieniu Fundacji
wymagają współdziałania dwu członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub
upoważnionego przez niego członka Zarządu.
2. Zarząd może udzielić innym osobom pełnomocnictwa do podejmowania czynności
prawnych określonego rodzaju.
3. Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji. Biuro prowadzi
wówczas obsługę administracyjną i finansowo-księgową Fundacji. Zarząd ustala regulamin
organizacyjny Biura.

Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
2. Komisję Rewizyjną powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c) mogą otrzymywać z tytułu funkcji w komisji rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.”
§ 17
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. nadzór nad działalnością Zarządu oraz Otwartego Muzeum Techniki i podległych im
jednostek organizacyjnych a w szczególności badania zgodności ich działań ze Statutem
Fundacji i Statutem Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu,
2. kontrola stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji, co najmniej
raz w roku, nie później jednak niż do 30 listopada,
3. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd i Dyrektora Otwartego Muzeum Techniki
we Wrocławiu sprawozdań i przedkładanie stosownych wniosków Radzie Fundacji.
2. Zarząd Fundacji i Dyrektor Otwartego Muzeum Techniki są obowiązani udzielać Komisji
Rewizyjnej stosownych wyjaśnień oraz udostępniać jej dokumenty dotyczące działalności
Fundacji i Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu.

Rada Sponsorów
§ 18
1. W ramach Fundacji może być powołana honorowa Rada Sponsorów.
2. Radę Sponsorów powołuje Rada Fundacji z grona osób i przedstawicieli instytucji
cieszących się ogólnie uznanym autorytetem i prestiżem, które w sposób znaczący
wspierały i nadal wspierają materialnie idee i cele Fundacji.
3. Członkowie Rady Sponsorów są zapraszani i mogą brać udział w posiedzeniach Rady z
głosem doradczym.

Zmiana Statutu
§ 19
1. Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów z
inicjatywy co najmniej 3 członków Rady, na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Zmiany w Statucie wchodzą w życie - po dopełnieniu wymogów przewidzianych w ustawie
o fundacjach.

Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do których została powołana lub w
razie wyczerpania jej środków majątkowych.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady.
3. Rada powierza likwidację Fundacji Zarządowi lub innym wyznaczonym likwidatorom.
4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na rzecz gminy Wrocław.
5. Nadzór nad działaniami likwidacyjnymi sprawuje wyznaczony pełnomocnik Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia po podjęciu przez Radę Miejską stosownej uchwały.
6. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ze względu na cele
Fundacji.

Postanowienia końcowe
§ 21
Życzenia darczyńców, określające przeznaczenie dokonanych przysporzeń wiążą Fundację, o
ile mieszczą się w celach statutowych Fundacji.
§ 22
1. Fundacja prowadzi księgę ofiarodawców, do której wpisywani są wszyscy, którzy dokonali
przysporzeń na rzecz Fundacji,
2. Osobom, organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji - Rada Fundacji
może przyznać medal honorowy lub dyplom uznania. Wzory medalu i dyplomu określi
Rada Fundacji.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy "Ustawy o
Fundacjach" z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 203) z dalszymi jej zmianami.
Wrocław, dnia 8 kwietnia 2015 r.
Za zgodność: Stanisław Januszewski – prezes Zarządu Fundacji
Ryszard Majewicz – w-ce prezes Zarządu Fundacji
Wiesław Kacaper – członek
Marcin Wrzesiński – członek
Jacek Król - członek

