STATUT
FUNDACJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ACTIVUS PROMPTUS
(tekst jednolity)
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości „Activus Promptus”, zwana
dalej „Fundacją”, ustanowiona została aktem notarialnym Rep. A 2144/VII/2014
sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Manię, prowadzącego kancelarię notarialną w
Katowicach przy ulicy Warszawskiej 31, w dniu 03 lipca 2014 roku.
2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może używać nazw skróconych: „Fundacja
Activus Promptus”, „FWPAP”.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Obszarem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Cele i zasady działania Fundacji
§3
Celem Fundacji jest:
a) inicjowanie i wspieranie lokalnych
z rozwojem przedsiębiorczości,

i

regionalnych

inicjatyw

związanych

b) propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości,
c) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim dla osób zainteresowanych rozwojem własnych
kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażaniem innowacji,
zarządzania zasobami ludzkimi,
d) rozwijanie i umacnianie
w zakresie rozwoju regionu,

postaw

nastawionych

na

aktywne

współdziałanie

e) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: promocja
przedsiębiorczości, wspieranie innowacji, wdrażanie innowacji, rozwój społeczeństwa
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obywatelskiego, ocieplanie wizerunku przedsiębiorców, szkolenia dla przedsiębiorców i
osób przedsiębiorczych,
f) wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych
polegającej na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.
§4
1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc działania polegające na:
a) rozwijaniu projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie i w Polsce, w tym
poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania i rozwoju mikro i małych
przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji zrzeszających przedsiębiorców,
b) edukacji, działalności wydawniczej, informacyjnej i badawczej służącej zdobywaniu,
pogłębianiu i popularyzacji wiedzy z zakresu podstaw i rozwoju przedsiębiorczości, w
tym działania polegające na szkoleniu, doradztwie, organizacji konferencji,
przygotowywaniu ekspertyz,
c) wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości,
d) opracowywaniu i promowaniu programów aktywnego zwalczania bezrobocia,
e) opracowywaniu i
niepełnosprawnych,

promowaniu

programów

aktywizacji

zawodowej

osób

f) rozwijaniu portali informacyjnych o tematyce przedsiębiorczości,
g) wydawaniu broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów,
h) monitorowaniu obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania,
i) współpracy z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej,
j) współpracy z jednostkami samorządowymi, organami władzy publicznej, uczelniami i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
k) fundowaniu stypendiów,
l) wspieraniu wolontariatu i akcji charytatywnych,
m) organizowaniu zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n) podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji,
o) wspomaganiu (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych podmiotów, organizacji
i instytucji realizujący cele zbieżne z celami Fundacji,
p) prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i
przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz
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organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
§5
1. Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem nadzoru dla Fundacji jest minister
właściwy ds. gospodarki.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Na majątek Fundacji składają się:
a) fundusz założycielski, czyli środki pieniężne przekazane przez Fundatorów w akcie
założycielskim,
b) środki nabyte przez Fundację w inny sposób, w szczególności pochodzące z:
- umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
- dotacji, subwencji i darowizn,
- spadków i zapisów,
- dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym,
- dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
- dochody ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
- dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
- działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
2. Fundacja nie może podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z
którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu i lub pracownicy Fundacji pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane
dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,

3

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Fundacji,
d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady
Fundacji, członkowie Zarządu lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Dochód z działalności Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
§7
1.

Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na
zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami),

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w zakresie:
-

sprzedaży detalicznej książek,
w wyspecjalizowanych sklepach,

-

wydawania książek, gazet, czasopism i pozostałych periodyków,

-

działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

-

nadawania programów radiofonicznych,

-

działalności portali internetowych,

-

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji,

-

doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

-

badań naukowych
i humanistycznych,

-

działalność agencji reklamowych,

-

pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, w mediach
drukowanych i elektronicznych oraz w pozostałych mediach,

-

działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów,

-

działalności obiektów kulturalnych oraz innych pozaszkolnych form edukacji,

-

działalność organizacji profesjonalnych oraz organizacji członkowskich.

i

prac

gazet

i

rozwojowych

artykułów piśmienniczych,

w

dziedzinie

nauk

w tym

społecznych

3.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji zwykłą
większością głosów.

4.

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów
statutowych Fundacji.
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Władze Fundacji
§8
Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd.
§9
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
2. Do zadań Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) nadzór nad działalnością Zarządu,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
e) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
f) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
h) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji przez
statut.
3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, a także
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§10
1. Skład pierwszej Rady Fundacji powołują fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady
Fundacji, powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady Fundacji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej przez pozostałych członków Rady Fundacji większością ¾ głosów członków
obecnych przy podejmowaniu uchwały. Jednakże fundatorzy nie mogą być w ten sposób
pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w
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Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania
stosunku pracy.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§11
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku, najpóźniej do końca I kwartału nowego
roku obrachunkowego.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w
obecności przynajmniej połowy aktualnego składu Rady Fundacji. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swoje funkcje
może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 12
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych przez Radę Fundacji na
dwuletnią kadencję.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego
lub dwóch wiceprezesów.
5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
6. Skład pierwszego Zarządu powołują fundatorzy.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
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d) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
e) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o
ich tworzeniu,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy aktualnego składu Zarządu; w przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
5. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może
powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im
wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dwaj
członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie
założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w drodze
uchwały podjętej większością 2/3 głosów łącznej liczby członków Rady Fundacji w
obecności członków Rady Fundacji stanowiących co najmniej 2/3 jej aktualnego składu.
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Likwidacja Fundacji
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 3/4
łącznej liczby członków Rady Fundacji w obecności członków Rady Fundacji
stanowiących co najmniej 2/3 jej aktualnego składu.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
Postanowienia końcowe
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Kraków, dnia 02.08.2014 r.
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