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STATUT FUNDACJI
„MY SPACE LOVE STORY”
(w dalszej części: Statut)
PREAMBUŁA
MISJA FUNDACJI
Misją Fundacji jest działanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, krzewienia kultury fizycznej
zdrowia i opieki społecznej, współdziałania i wspierania postaw prospołecznych a także patriotycznych na
rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, promowania i wspierania działań
podnoszących znaczenie wysokiej jakości wczesnej edukacji dla kariery życiowej dzieci, działanie na
rzecz ochrony praw dziecka, tworzenie możliwie najlepszych warunków opieki i rozwoju dla dzieci i
młodzieży a także stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we
współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową,
kulturalną i społeczną.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
`§1
1. Fundacja pod nazwą „MY SPACE LOVE STORY” (zwana w Statucie "Fundacją"), ustanowiona
jest przez Spółkę BAUHAUS sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Tatrzańska 19 (zwanego dalej
„Fundatorem”),
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego
Statutu,
3. Fundacja posiada osobowość prawną z chwila wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego,
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem,
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych,
6. Fundacja po spełnieniu ustawowych kryteriów może domagać się uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873z poź zmian.). Decyzję w tym zakresie
może podjąć Zarząd w drodze uchwały. Zarząd jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności
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faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego,
7. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
8. Fundacja prowadzi działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
Siedzibą fundacji jest miasto Sopot.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej a takęż terenów
zamorskich, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe, filie,
oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również obejmować udziały w
spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych powiązaniach
organizacyjno-prawnych.
Rozdział II. CELE, ZASADY,FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§4
1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami, instytucjami,
organizacjami i osobami.
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, może mieć w szczególności charakter wsparcia
organizacyjnego, rzeczowego, częściowego lub całkowitego finansowania lub refinansowania
przedsięwzięć albo działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.
§5
1.

Fundacja może używać pieczęci, ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla kultury, sztuki,
sportu, rekreacji, turystyki oraz nauki, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978
r. o odznakach i

2.

Logo Fundacji :

mundurach.
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3. Fundacja, z uwagi na planowany międzynarodowy zasięg działalności,

dla celów współpracy z

posługiwać się będzie logiem w języku angielskim, jako wiodącym..

§6
1. Celami Fundacji są:
a) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania dzieci
młodzieży i dorosłych,
b) inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i
intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz umacnianie
świadomości narodowej, ze szczególnym podkreśleniem sportu polskiego.
d) tworzenie warunków dla kreowania ciekawych, wartościowych, nowatorskich wydarzeń
kulturalnych i programów edukacyjnych,
e) wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie wszechstronnego rozwoju
dzieci i młodzieży w tym także kształtowanie postaw proekologicznych i prospołecznych oraz
upowszechnianie wartości ogólnoludzkich,
f)

tworzenie programów z zakresu edukacji naukowo- technicznej , twórczej i proekologicznej dla
dzieci i młodzieży i dorosłych,

g) działalność wszechstronna na rzecz dzieci i młodzieży ,w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) prowadzenie działalności edukacyjnej pozaszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem nauk
ścisłych i zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego,
i)

wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne,

j)

wspieranie i promocja działań związanych z ochroną środowiska i ekologii, oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego,

k) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym wspieranie szkolnictwa
publicznego i niepublicznego, organizacji oraz jednostek prowadzących działalność w zakresie
edukacji, dydaktyki oraz sportu,
l)

wpieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży, oraz dorosłych zwłaszcza z regionów słabo
rozwiniętych gospodarczo oraz wiejskich,

m) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
n) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
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o) działalność

wspomagająca

rozwój

techniki,

wynalazczości

i

innowacyjności

oraz

rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
p) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
q) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym podkreśleniem roli
polskiego sportu.
r) wspieranie sportowców po doznanych kontuzjach, będących pod opieką Fundacji oraz pomoc w
powrocie do zdrowia i pełnej formy sportowej,
s) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
t) promocja i organizacja wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
u) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
v) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
w) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie i wspieranie
kultury fizycznej i sportu,
x) promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz spędzania wolnego czasu i aktywnej
turystyki,
y)

rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych,

z) wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego
dziedzictwa kulturowego,
aa) wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i budowli
towarzyszących ( hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami,
bb) promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR)
(Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i
sportu,
cc) integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych,
dd) tworzenie

strategii

Społecznie

Odpowiedzialnego

Biznesu

(CSR)

(Corporate

Social

Responsibility) i public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ee) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
ff) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
gg) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
hh) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
ii) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
jj) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
kk) nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

`
ll) ochrona i promocja zdrowia,
mm)

promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna.

nn) Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu i
turystyki.
2. Cele określone w ust. 1 Fundacja realizuje poprzez:
a) organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych,
kulturalnych oraz sportowych wokół celów Fundacji, działania na rzecz wzmacniania pozycji
sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
b) inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i
intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych,
c) tworzenie warunków dla kreowania ciekawych, wartościowych, nowatorskich wydarzeń
kulturalnych i programów edukacyjnych,
d) organizację, współorganizację, wspieranie, patronowanie, finansowanie i dofinansowywanie
krajowych, zagranicznych i międzynarodowych:
 programów edukacyjnych,
 sympozjów,
 konferencji naukowych,
 konkursów, stypendiów i nagród,
 wystaw i koncertów,
 szkoleń i seminariów,
 wydarzeń o charakterze: 1) naukowo-badawczym, 2) charytatywnym, 3) społecznym,
4) kulturowym, 5) sportowym,
 kampanii informacyjnych i społecznych związanych z celami Fundacji, oraz tych
wydarzeń, których celem jest wzmacnianie i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej w
obszarach objętych celami Fundacji;
 obozów sportowych
 fundowania stypendiów naukowych i sportowych
 udzielanie pomocy (zwrotnej i bezzwrotnej)
e) współpracę z osobami fizycznymi, organami administracji rządowej i samorządowej, krajowymi i
międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami oraz z partnerami biznesowymi,
w zakresie ich działalności odpowiadającej celom Fundacji;
f) wspieranie instytucji i organizacji, klubów w zakresie celów statutowych Fundacji;
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g) inicjowanie i organizowanie forów debaty publicznej w obszarach objętych celami Fundacji;
h) organizowanie,

wspieranie

programów

aktywizujących

polską

przedsiębiorczość

oraz

podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości młodych Polaków, poprzez
pomoc organizacyjną, informacyjną i finansową oraz promowanie ich za granicą;
i)

aktywizowanie ludzi nauki i społeczeństwa do podejmowania działań w obszarach objętych celami
Fundacji;

j)

ustanawianie i przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień
osobom fizycznym i osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Fundacji oraz
samą Fundację.

k) prowadzenie inicjatyw zachęcających ludzi do aktywności edukacyjnej, zawodowej, kulturalnej
lub społecznej, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
l)

organizacja, prowadzenie i wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo-osobowego i edukacyjnospołecznego,

m) organizowanie i prowadzenie działań m.in. takich jak seminaria, konsultacje, pogadanki,
szkolenia, warsztaty, wykłady, zgodnych z celami fundacji,
n) integrowanie edukacji z biznesem, podejmowanie działań zmierzających do optymalnego
dopasowania kompetencji absolwentów do wymagań pracodawców oraz umożliwianie
dwustronnego transferu wiedzy pomiędzy biznesem a edukacją,
o) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wpierających człowieka w radzeniu sobie z
wyzwaniami i zagrożeniami współczesnego świata, podejmowanie działań na rzecz rozwoju
systemu edukacji i dostosowania go do wymagań współczesnego świata,
p) opiniowanie, występowanie z wnioskami, udział w konsultacjach społecznych, w obszarach
związanych z celami fundacji,
q) tworzenie klubów aktywności, klubów seniora, ośrodków edukacyjnych, kulturalnych,
działających w obszarze zbieżnym z celami Fundacji,
r) inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie objętym celami fundacji,
s) działalność wydawnicza i prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych,
t)

upowszechnianie wiedzy i kultury za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej,
telekomunikacyjnej i tzw. multimediów,

u) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych,
inicjatyw objętych celami Fundacji,
v) wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami fundacji,
w) współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami
społecznymi, w kraju i za granicą,
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x) współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do
realizacji celów Fundacji, w tym także organizację i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów,
wyłaniających najciekawsze inicjatywy w zakresie misji Fundacji,
y) organizację i inicjowanie akcji społecznych,
z) wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami i
projektami Fundacji,
aa) promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez organizowanie
obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w
kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej diety,
suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie w kraju i zagranicą,
bb) podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności
wolontariuszy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
cc) upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez organizację i
prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i poza szkołą, uczelniach wyższych i
poza nimi,
dd) udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym oraz po
kontuzjach,
ee) finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców
aktywnych oraz kontuzjowanych,
ff) organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych,
gg) wytwarzanie i rozprowadzanie, także poprzez sprzedaż, różnego rodzaju materiałów
promocyjnych, znaczków, symboli, gadżetów związanych z działalnością Fundacji lub innych
podmiotów wspierających działania Fundacji,
hh) honorowanie ludzi i instytucji, w tym darczyńców, wspierających działania Fundacji,
ii) podejmowanie działań w zakresie finansowania rozwoju i promocji polskiego sportu,
jj) wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
kk) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu i kultury fizycznej,
ll) upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
mm)

rozwój i budowę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno-

sportowej w tym realizację głównych celów Fundacji,
nn) udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym
sportowcom pozostającym pod opieką Fundacji,
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oo) udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej,
pp) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji
oraz krzewienia kultury fizycznej,
qq) promocje klubów i organizacji sportowych,
rr) promocje indywidualnych zawodników i drużyn,
ss) prowadzenie działalności gospodarczej, w tym tworzenie strategii (CSR) (Corporate Social
Responsibility) i public relations,
tt) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych
Fundacji,
uu) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie
sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników,
vv) czynny udział w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i
stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne,
ww)

szkolenie trenerów, sportowców, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących

kwalifikacje trenerów i sportowców,
xx) organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez o charakterze masowym związanych ze
sportem i kulturą fizyczną lub mających na celu promocję i propagowanie sportu, kultury
fizycznej lub aktywnego i zdrowego stylu życia,
yy) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rozgrywek sportowych, turniejów sportowych,
konkursów w tym organizowanych przez inne podmioty,
zz) organizowanie czasu wolnego o charakterze sportowym dzieciom i młodzieży, prowadzenie
działalności profilaktycznej,
aaa)

nabywanie, budowę, rozbudowę, rozwój, prowadzenie, użytkowanie, reklamę i promocję

ośrodków sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz infrastruktury sportowej,
bbb)

zakup sprzętu sportowego i urządzeń służących podnoszeniu kwalifikacji sportowych we

współzawodnictwie sportowym,
ccc)

przyznawanie stypendiów zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie

sportowym lub sportowcom po kontuzjach pomoc rzeczową i finansową (zwrotną lub
bezzwrotną) zawodnikom wykazującym szczególne uzdolnienia w kierunku sportu.,
ddd)

przyznawanie stypendiów pedagogicznych,

eee)

finansowanie sprzętów i pomocy dydaktycznych realizowanych w ramach wspierania

działalności pedagogicznej.

`
3. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może wspierać, także finansowo, inne podmioty, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych,
podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
5. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi
dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
6. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych
fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
zbieżnych z celem Fundacji.

ROZDZIAŁ III MAJĄTEK FUNDACJI
. §7
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, na który składają się pieniądze w kwocie 20.000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), przekazane przez Fundatora na mocy oświadczenia o
ustanowieniu Fundacji oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania, w
szczególności:
a) darowizny, granty, subwencje oraz majątek nabyty w drodze spadku krajowych i zagranicznych
b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych krajowych i zagranicznych,
c) sponsoringu i akcji promocyjnych;
d) aukcji internetowych;
e) dochody ze składników majątkowych Fundacji, w tym dochody z aktywów oraz praw majątkowych
Fundacji, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dostępnych na rynku kapitałowym;
f) odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
g) dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
h) dochody z tytułu udziału Fundacji w innych przedsięwzięciach gospodarczych, zarówno krajowych
i zagranicznych;
i)

dochody z krajowych i zagranicznych funduszy pozyskanych przez Fundację, w tym funduszy
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europejskich
§8
2. Funduszu Założycielskiego przekazanego przez Fundatora na działalność gospodarczą przeznacza się
kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zgodnie z wolą Fundatora wyrażoną w oświadczeniu o
ustanowieniu Fundacji.
3. Majątek Fundacji może być przeznaczony na realizację wybranego przez Fundację celu statutowego
Fundacji, o ile ofiarodawcy lub spadkodawcy nie postanowili inaczej.
4. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy lub
spadkodawcy, w tym w szczególności fundusze sygnowane ich imieniem, nazwiskiem lub nazwą.
5. W sprawach darowizn i dziedziczenia, stosowne oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach.

ROZDZIAŁ IV DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§9
1. Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, w następującym zakresie:
a) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
b) produkcja niedestylowanych napojów fermentowanych (11),
c) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
e) sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8),
f) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
g) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
h) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.62.Z),
i) sprzedaż

detaliczna

nagrań

dźwiękowych

i

audiowizualnych

prowadzona

wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
j) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanego (47.64.Z),
k) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),

w
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l) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.77.Z),
m) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.79.Z),
n) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(47.99.Z),
o) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
p) ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B),
q) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna
działalność usługowa (56.2),
r) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
s) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania (58.1),
t) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),
u) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2),
v) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
w) wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),
x) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana (62),
y) stosunki międzyludzkie (public relations ) i komunikacja (70.21.Z),
z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania (70.22.Z),
aa) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71),
bb)

badania naukowe i prace rozwojowe (72),

cc)

reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),

dd)

działalność fotograficzna (74.20.Z),

ee) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(74.90.Z),
ff) wynajem i dzierżawa (77),
gg)

działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
hh)

działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82),
ii) edukacja (85),
jj) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88),
kk)

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90),
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ll) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, działalność związana ze sportem (93),
mm)

działalność organizacji członkowskich (94).

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych Fundacji. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów
statutowych Fundacji.

4. W przypadku gdy, którakolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagała zgody,
koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji państwowej,
Fundacja będzie podejmować taką działalność po uzyskaniu stosownej decyzji.

ROZDZIAŁ V ORGANY FUNDACJI
§ 10
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwanym "Zarządem";
2) Fundator.
§ 11
1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych
przez Fundatora.
2. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu.
3. Początkowy skład Zarządu i Prezesa powołuje Fundator.
4. Kadencja Prezesa Zarządu trwa do odwołania przez Fundatora.
5. Kadencja pozostałych Członków Zarządu trwa 3 lata
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy o pracę oraz
umów cywilnoprawnych lub mogą sprawować funkcję w ramach wolontariatu.
7. Wynagrodzenie Zarządu oraz jej pracowników pochodzi ze środków Fundacji.
8. W przypadku Zarządu jednoosobowego umowy z Zarządem zawiera Fundator, poprzez swojego
Pełnomocnika.
9. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, rezygnacji lub śmierci
członka Zarządu.
10. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
11. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora
przed upływem kadencji, w szczególności gdy:
a) podjęcia się zajęcia lub pracy, która uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
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b) choroby lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu,
c) nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu lub dopuszczenia się zaniedbań,
d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
e) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz
ustanawia pełnomocników do dokonywania określonych czynności.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) opracowywanie na rok następny budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań
przewidujących i uwzgledniających politykę inwestycyjna Fundacji i przychody uzyskane wskutek
jej prowadzenia;
b) opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe kierunki jej
działania;
c) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) przyznawanie odznak, tytułów, medali oraz nagród, stypendiów i wyróżnień osobom fizycznym i
osobom prawnym, które swoją działalnością wspierają cele Fundacji oraz samą Fundację, po
otrzymaniu w tym zakresie pozytywnej opinii Rady;
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów
Fundacji;
g) składanie oświadczenia woli w imieniu Fundacji;
h) zatrudnianie pracowników Fundacji i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
i)

ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i
członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej;

j)

prowadzenie rachunkowości Fundacji;

k) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych;
l)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

m) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w
tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem
zapewnienia demokratycznego zarządzania;
n) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka;
o) podejmowanie innych, zgodnych ze Statutem, działań koniecznych dla sprawnej, bieżącej
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działalności Fundacji;
p) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeśli na posiedzeniu jest obecna
co najmniej połowa członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku równej ilości głosów, tj.
równiej liczby głosów ,,za’’ i ,,przeciw’’, decyduje Prezes Zarządu, któremu przysługuje dodatkowy
głos.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes
Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
8. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a) transmisję obrad Zarządu w czasie rzeczywistym,
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Zarządu mogą
wypowiadać się w toku Posiedzenia Zarządu, przebywając w miejscu innym niż miejsce
posiedzenia Zarządu;
c) wykonywanie osobiście prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Zarządu.
9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumienia się na odległość, o których mowa w ust. 8 powyżej. Taka uchwała jest
ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili
zgodę na podjęcie uchwały w takim trybie.
§ 13
1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
a) powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
b) zawarcie z Prezesem Zarządu umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej,
c) utworzenie Rady Fundacji,
d) likwidacja Fundacji.
2. W przypadku śmierci Fundatora, uprawnienia Fundatora przewidziane w Statucie przysługują jego
spadkobiercom, którzy wykonują uprawnienia Fundatora przez wspólnego przedstawiciela.
3. Jeżeli Fundator nie może przejściowo sprawować swojej funkcji, zawiadamia o tym Prezesa Zarządu,
który tymczasowo przejmuje obowiązki Fundatora.
§ 14
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1. Fundator może postanowić o utworzeniu Rady Programowej Fundacji.
2. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Fundacji, wobec czego nie stanowi ona organu Fundacji.
3. Zadaniem Rady Programowej jest udzielanie rad i konsultacji organom Fundacji w zakresie celów,
zadań i funkcji Fundacji, a także przyczynianie się do upowszechnienia idei Fundacji.
4. Rada Programowa składa się z osób zasłużonych dla Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawicieli nauki i
kultury oraz innych wybitnych osobistości.
5. Nadanie tytułu członka Rada Programowa Fundacji należy do wyłącznej kompetencji Fundatora i
stanowi symboliczny akt przyjęcia w poczet tego ciała, potwierdzający utożsamianie się danej osoby z
celami Fundacji. Członkiem Rady Programowej zostaje osoba fizyczna, która wyraża zgodę na
przyjęcie w poczet Rady Programowej, składając pisemne oświadczenie.
6. Liczba członków Rady Programowej jest nieograniczona.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w wyniku połączenia mogłyby ulec istotnej
zmianie cele Fundacji.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów o utworzeniu i
likwidacji fundacji.
4. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd.
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji:
a) w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona,
b) po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że Fundator postanowi inaczej.
4. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu odnoszące się do członków Zarządu
Fundacji.
5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora
na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
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§ 17
1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2019 roku.
3. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest przez Fundację udostępnione do publicznej
wiadomości.

§ 18
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Do złożenia wniosku o rejestrację Fundacji w rejestrze stowarzyszeń i rejestrze przedsiębiorców
uprawniony jest Fundator lub Zarząd.

