STATUT FUNDACJI POLSKA ŚWIECI PRZYKŁADEM
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Polska Świeci Przykładem, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Mię Zofię Stromsjo, Pawła Szkudlarka i Pawła Osowskiego, zwanymi dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Roberta Sielskiego, w jego kancelarii w
Warszawie działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
1.
2.
3.
4.

Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Fundator może być jednocześnie członkiem zarządu.

§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§5
Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, charytatywnej badawczo-rozwojowej,
informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku, społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce i w Europie oraz rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych,
gospodarczych, politycznych i społecznych pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami oraz
przedstawicielami różnych krajów oraz społeczności.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność charytatywną, kulturalną, edukacyjną, informacyjną, badawczonaukową, z zakresu gospodarki, ochrony zdrowia, technologii, ochrony
środowiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych
praktyk w tym zakresie. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych
zbieżnych z celami Fundacji.
2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą; Promocję i organizację wolontariatu, współpracę z władzami
samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi, stowarzyszeniami w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji.
3. Badania analityczne, organizację i użytkowanie środków masowego przekazu,
szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji samorządowych,
administracji i partii politycznych, organizacji pozarządowych, młodzieży, szkół i
ośrodków edukacyjnych; organizowanie imprez, konferencji, szkoleń, wystaw, akcji
reklamowych i koncertów; działalność wydawniczą.
§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Fundacja realizuje nieodpłatną działalność
pożytku publicznego, w zakresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

działalność organizacji członkowskich (PKD 94)
pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
działalność twórcza związana z rozrywką (PKD 90)
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93)
działalność wydawnicza (PKD 58)
działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)

Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej
w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. Zakres i formy odpłatnej lub
nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego mogą zostać ustalone, zmienione
lub uzupełnione przez Zarząd uchwałą podjętą zgodnie ze Statutem.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 (słownie: tysiąc pięćset)
złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundacja może prowadzić
działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych Fundacji, w następujących
formach:
a) Reklama (PKD 73.1)
b) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
c) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
d) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
e) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video (PKD 59)
f) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
2.Zakres prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej (zgodnie z klasyfikacją
PKD), może zostać ustalony, zmieniony lub uzupełniony przez Zarząd uchwałą, podjętą
zgodnie ze Statutem.
3.Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bez wyodrębnienia
organizacyjnego lub poprzez wyodrębnioną jednostkę. O formie prowadzenia działalności i
jej strukturze decyduje Zarząd uchwałą.
4.W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej Zarząd Fundacji
uchwałą przeznaczy środki majątkowe Fundacji na działalność gospodarczą, w kwocie nie
mniejszej niż 1.000 PLN.
5.Zarząd uchwałą określa zasady i formy prowadzenia tego rodzaju działalności.
6.Czysty zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów
statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów;
2. dotacji i subwencji oraz grantów;
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4. dochodów z majątku Fundacji;
5. odsetek bankowych.
6. działalności odpłatnej pożytku publicznego.
7. działalności gospodarczej.

§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

WŁADZE FUNDACJI
§ 11
1.
a)
b)
c)

Władzami Fundacji są:
Rada Fundatorów
Rada Programowa;
Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundatorów i Rady Fundacji 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.
§ 12
1. Rada Fundatorów składa się z osób, które ustanowiły Fundację, lub z osób, które
zostały dokooptowane do Rady Fundatorów spoza grona założycieli Fundacji.
Członkowie Rady Fundatorów wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady
Fundatorów.
2. Rada Fundatorów ma swobodę w określeniu swej liczebności, w razie zaistnienia
potrzeby może odwołać, a także dokooptować nowego członka Rady spoza grona
założycieli Fundacji.
3. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundatorów, dla
ważności podejmowanych przez nią uchwał łącznie z uchwałami w przedmiocie
zmian w statucie, Rada Fundatorów powinna liczyć co najmniej 2 członków.
4. Rada Fundatorów na posiedzeniu powołuje i odwołuje Radę Fundacji w składzie przez
siebie określonym oraz mianuje jej przewodniczącego, zwanego dalej
Przewodniczącym Rady Fundacji.
5. Rada Fundatorów na posiedzeniu powołuje i odwołuje Zarząd w składzie dwóch osób
z Prezesem Zarządu na czele i członkiem, określa zasady wynagradzania Zarządu oraz
zatwierdza zakres uprawnień jego członków.
6. Kadencja członków Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji wynosi 5 lat. Przed
upływem kadencji członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji mogą być
odwołani.

§ 13
Rada Fundatorów wytycza ogólne kierunki działalności Fundacji i wykonuje inne czynności
przewidziane niniejszym statutem.

§ 14
1. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb z inicjatywy jej
członków, nie rzadziej niż raz do roku.
2. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego Rady Fundatorów.
3. Dokooptowanie lub odwołanie członka Rady Fundatorów następuje uchwałą Rady
powziętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, w obecności
Przewodniczącego i wszystkich członków.
§ 15
1. Rada Programowa jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę
merytoryczno–programową nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji składa się z
trzech do dziesięciu członków.
2. Członkami Rady Programowej nie mogą być członkowie Zarządu. Członkami Rady
Programowej nie mogą być również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej. Z tytułu pełnionej funkcji członkowie Rady
Programowej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tym związanych.
§ 16
Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji, a do jego kompetencji należą wszelkie sprawy
nie zastrzeżone dla Rady Fundatorów i Rady Programowej, w tym, w szczególności:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Planowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wpływów i wydatków związanych z
działalnością statutową oraz działalnością gospodarczą, służącą realizacji celów
statutowych.
3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników Fundacji.
4. Składanie sprawozdań przewidzianych ustawami oraz corocznego sprawozdania
programowego i finansowego o działalności Fundacji Radzie Programowej.

§ 17
1. Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń oraz do podpisywania
umów w imieniu Fundacji, upoważniony jest jednoosobowo każdy członek zarządu.
2. Do reprezentowania Fundacji, w tym do składania oświadczeń oraz do podpisywania
umów w imieniu Fundacji, uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie i w
granicach pełnomocnictw udzielonych na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny.
3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba
upoważniona przez Prezesa Zarządu lub przez Zarząd Fundacji.

UCHWALENIE I ZMIANY STATUTU
§ 18
Statut Fundacji ustanowiony jest przez Fundatorów.
§ 19
1. Zmiany statutu następują uchwałą Rady Fundatorów podjętą w trybie postanowień par
16 ust. 2 i 3 z zastrzeżeniem, że wymagana jest obecność zwykłej większości
członków Rady, w tym Przewodniczącego.
2. Zmiana statutu dotycząca zakresu prowadzonej przez Fundację działalności
gospodarczej i zakresu działalności odpłatnej oraz nieodpłatnej pożytku publicznego
nastąpić może uchwałą Zarządu podjętą przy obecności wszystkich członków Zarządu
Fundacji.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 20
Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.

