STATUT
Fundacji o nazwie FUNDACJA PROMOCJI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Piotr Adam Lisiecki, syn Zygmunta i Marianny, legitymujący się dowodem osobistym
APY numer 877472, ważnym do 10. czerwca 2013 roku, zamieszkały: 21-100 Lubartów, ulica
lubelska nr 76, zwany dalej „Fundatorem”, oświadcza, że w dniu szóstym listopada dwa tysiące
trzynastego roku (06.11.2013) ustanawia Fundację pod nazwą: FUNDACJA PROMOCJI,
zwaną dalej „Fundacją”, która będzie działać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 kwietnia
1984 roku o fundacjach (tekst jednolity – Dz. U. Nr 46 z 1991 roku, poz. 203) oraz postanowień
niniejszego statutu. ------------------------------------------------------------§2.
Fundacja posiada osobowość prawną. ---------------------------------------------------------§3.
Siedzibą fundacji jest miasto Lubartów. -----------------------------------------------------§4.
1. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. ------2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. -------------------------§5.
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę
i siedzibę.----------------------------------------------------------------------------------------------------§6.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji. -----------------------------------------------------
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Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7.
1. Celami Fundacji jest inspirowanie, wspieranie, organizowanie i przeprowadzanie inicjatyw
mających na celu:---------------------------------------------------------------------a. promocję województwa lubelskiego oraz marek regionalnych w całej Polsce i Unii
Europejskiej,----------------------------------------------------------------------b.zrównanie szans rozwoju uboższych i zamożniejszych regionów Polski, ---------c. przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym osób niepełnosprawnych, w szczególności,
w zakresie równego dostępu do kultury, sztuki, edukacji, komunikacji miejskiej,
środków

masowego

przekazu

i

innych

środków

komunikacji,

-----------------------------------------------------------------------------d.rozpowszechnianie i propagowanie równego dostępu do stron WWW w Internecie,
-----------------------------------------------------------------------------e. edukację zmierzającą do uświadomienia potrzeby rozpowszechniania równego
dostępu do stron WWW w Internecie dla osób niepełnosprawnych,
w szczególności niewidomych i słabowidzących. ----------------------------------§8.
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: --------------------------------------------------------a. organizację promocji województwa lubelskiego, -------------------------------------b.organizację promocji marek regionalnych, --------------------------------------------c. aktywizowanie społeczności lokalnych, -----------------------------------------------d.promocję aktywności obywatelskiej, ---------------------------------------------------e. promocję działań proekologicznych, ---------------------------------------------------f. promocję polskich artystów, -------------------------------------------------------------g.przystosowywanie stron WWW dla osób niepełnosprawnych, w szczególności
niewidomych i słabowidzących, -------------------------------------------------------h.tworzenie i wdrażanie stron WWW i systemów komunikacji przystosowanych dla
osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i słabowidzących,
i. konsultacje dla programistów i osób niewidomych i słabowidzących w zakresie
przystosowywania stron WWW i korzystania z nich oraz z systemów komunikacji
w przedsiębiorstwach, ---------------------------------------------------j. organizację

akcji

promocyjnych,

reklamowych,

informacyjno-kulturalnych,

edukacyjnych propagujących równy dostęp do stron WWW i przeciwdziałających
Strona 2/9

dyskryminacji

osób

niepełnosprawnych

w

i

poza

Internetem,

-------------------------------------------------------------------------------k.współpracę

z

branżą

prywatną,

mediami,

organizacjami

pozarządowymi,

instytucjami państwowymi RP o Unii Europejskiej, specjalistami do spraw
komunikacji w zakresie rozpowszechniania i propagowania równego dostępu do
informacji osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych, --------l. konsultacje w zakresie komunikacji – budowy i strategii akcji promocyjnych
reklamowych i edukacyjnych obejmujących kampanie społeczne, ---------------m. wspomaganie inicjatyw społecznych i prywatnych zbieżnych z celami Fundacji,
----------------------------------------------------------------------------------n. współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami
fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. ----------§9.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. ------------

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10.
1.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.500,00 złotych ( słownie: dwa
tysiące pięćset) oraz środki finansowe i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania. -------------------------------------------------------------------------------

2.

Z kwoty funduszu założycielskiego Fundator przeznacza na prowadzenie przez Fundację
działalności gospodarczej 1.000,00 złotych ( słownie: tysiąc). -----------------§11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. -------------------§12.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: ---------------------------------------------

1. darowizn, spadków i zapisów, ----------------------------------------------------------------------2. subwencji i dotacji osób prawnych, ----------------------------------------------------------------3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, -------------------------------------------------------
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4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, -----------------------------------------------5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. ------------------------§13.
Cały dochód Fundacji przeznaczany jest wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
------------------------------------------------------------------------------------------------§14.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe, lub
oświadczenie o odrzuceniu spadku. --------------------------------------------------§15.
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji,
jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 30.000,00 złotych lub, jeżeli są to
osoby zagraniczne równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej na złote polskie, uzyskują, o
ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. -------------------------------

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§16.
Organami Fundacji są: ----------------------------------------------------------------------------

Rada Fundacji, -----------------------------------------------------------------------------------------

-

Zarząd Fundacji. --------------------------------------------------------------------------------------§17.
1. Rada Fundacji składa się z trzech osób, powoływanych przez Fundatora, nie będących
członkami Zarządu Fundacji, na czas nieoznaczony. ----------------------------------------2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej. --------------------------------------------------------------3. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu. ---------------------------------------§18.
Rada jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych. --------------------§19.

1. Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji. ----------2. Prezes Rady kieruje pracami Rady, zwołuje jej posiedzenia i proponuje ich porządek.
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3. Posiedzenie Rady pod nieobecność Prezesa może zwołać Wiceprezes. Prawo zwołania
posiedzenia Rady oraz umieszczenia w porządku obrad określonych tematów służy również
Prezesowi Zarządu. -------------------------------------------------------------------------4. Posiedzenia zwołuje się pocztą elektroniczną, faxem lub pisemnie za pomocą listu
skierowanego do członków Rady, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.
Zawiadomienie o posiedzeniu powinno wskazywać datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz
proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------------------------5. Członek Rady jest zobowiązany do powiadomienia Prezesa Rady Fundacji i Prezesa Zarządu
Fundacji o każdej zmianie dotychczasowego adresu. W przypadku braku takiego
powiadomienia doręczenie zawiadomienia na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne.
---------------------------------------------------------------------------------------6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać oznaczenie daty
posiedzenia, nazwiska i imiona osób biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, podjęte
na posiedzeniu uchwały oraz liczbę głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się,
podpisy osób obecnych na posiedzeniu. Pod protokołem podpisują się członkowie Rady
obecni na posiedzeniu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia dołącza się do protokołu.
----------------------------------------------------------------------------7. Posiedzenie Rady Fundacji powinno się odbyć, co najmniej dwa razy w roku. -------------8. Członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, mogą
jednak otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów. -----------------------------------------§20.
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
członków obecnych na posiedzeniu, z tym, że wymagana jest obecność Prezesa
lub Wiceprezesa Rady. -------------------------------------------------------------------------------2. Posiedzenie jest ważne bez względu na liczbę członków Rady obecnych na posiedzeniu pod
warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu. -------3. Z ważnych przyczyn, członek Rady może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem
Prezesa Rady. ------------------------------------------------------------------------------------------4. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. -------------------------------------------§21.
Do Rady należy: ----------------------------------------------------------------------------------1. nadzór nad działalnością Fundacji, ---------------------------------------------------------------2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, -----------------------------
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3. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, -----------------------4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, ----------------------------------5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, --------------------------------------6. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji, -------------------------------------------7. ustalanie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących członkom Zarządu
Fundacji oraz określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. ---------------------§22.
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na czas
nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę
fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia. -----------§23.
Fundator może zostać członkiem Zarządu. ---------------------------------------------------§24.
Fundatorowi służy prawo odwoływania całego Zarządu lub pojedynczych członków
Zarządu w każdym czasie. Postanowienie § 22 zd. 2 stosuje się odpowiednio. ------------------§25.
Jeżeli pozwala na to stan liczbowy Zarządu, Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa,
Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji. ----------------------------------------------------------§26.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji. -------------------------------------------------------------------------§27.
Zarząd w szczególności: -------------------------------------------------------------------------1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, ----------------------------------------------------------------2. uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, ------------------------------------3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, --------------------------------------------------------------4. przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy, -------------------------------------5. ustala regulamin Biura Fundacji, -------------------------------------------------------------------6. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, ---------------------------7. powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska
kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, ------------------------8. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia
i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w
działalności gospodarczej, -----------------------------------------------------Strona 6/9

9. podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji. ------------§28.
Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową. ---------------------------§29.
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu. W przypadku
Zarządu wieloosobowego posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy jego Członkowie
zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad. Posiedzenia Zarządu odbywają
się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. ---------2. Z posiedzeń Zarządu jest sporządzany protokół. -------------------------------------------------3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. --4. Forma i tryb zwołania posiedzenia jest dowolna. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu
posiedzenie może być zwołane przez każdego członka Zarządu. -------------------5. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien, co najmniej określać: datę posiedzenia, nazwiska i
imiona członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu, stwierdzenie, że posiedzenie
zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał, porządek posiedzenia,
podjęte uchwały oraz głosy oddane za, przeciw i wstrzymujące się, podpisy członków
Zarządu uczestniczących w posiedzeniu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia dołącza się
do protokołu. --------------------------------------------------------------§30.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: w przypadku Zarządu jednoosobowego –
członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji. -----------2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego przez Zarząd. ---------------------------------------------------------

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§31.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:------------------------------------------------------1. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
2. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
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3. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z) -----------------------------------4. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z) ----------------------------------------------5. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A) ----------------------------------------------------------------------------------------------6. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(PKD 73.12.B) ---------------------------------------------------------------------------------------7. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(PKD 73.12.C) -------------------------------------------------------------------8. badanie rynku i opinii społecznej (PKD 73.20.Z) ----------------------------------------------9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.51.Z)
10. wydawanie książek (PKD 58.11.Z) ---------------------------------------------------------------11. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) -----------------------------------------------------------------12. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) ---------------------------13. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) --------------------------------------------14. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z) -----------------15. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z) -------16. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD59.20.Z) ----------------17. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) -----------------------------------18. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z) -------------------------------------------------------------------------19. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) ----------------------------------------------20. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) ---------------21. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(PKD 62.09.Z) -----------------------------------------------------------------§32.
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub utworzone przez nią
inne jednostki organizacyjne. -----------------------------------------------------------------------------

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§33.
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji. --------------------------
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2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały,

przy

czym

uchwała

ta

wymaga

zatwierdzenia

przez

Radę

Fundacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§34.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją albo
inną organizacją pozarządową typu stowarzyszenie lub inicjatywa obywatelska.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym
uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. ---------------------------------------§35.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. ----------------------------------2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------§36.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------§37.
Do Statutu dołącza się oświadczenia Fundatora w sprawie wskazania ministra właściwego
ze względu na cele Fundacji. ---------------------------------------------------------------

Lubartów, dnia 06.11.2013 roku
Fundator, Piotr Adam Lisiecki
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