STATUT
Fundacji “Nielada Historia”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn.zm) oraz niniejszym statucie.
2. Fundacja „Nielada Historia” zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez:
Magdalenę Jabłońską i Jacka Litwina w dniu 13.11.2018 roku w Gdańsku aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusz Lucynę Wąsowicz-Harendarczyk w
Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, Repertorium A nr 8316/2018.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds.
społecznych zwany dalej "ministrem właściwym".
1.
2.
3.
4.

§3
Fundacja używa emblematów, odznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi
Fundacji.
Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach
obcych.
Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami RP.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły związane z Fundacją i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym a także organizacjom nieposiadającym osobowości prawnej.
Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji
§6
Celem działania Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez
wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego sektora oraz osób

defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, krzewienie idei obywatelskiej
samoorganizacji, samopomocy i pomocy wzajemnej oraz podejmowanie w tej mierze
praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności.
A w szczególności:
1) upowszechnianie i realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz
idei przedsiębiorczości społecznej;
2) działania na rzecz budowania sieci współpracy na rzecz rozwoju społecznego,
gospodarczego i kulturalnego;
3) promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, a w
szczególności współpracy między nauką, biznesem, administracją publiczną i
społeczeństwem;
4) rozwijanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
5) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7) działalność nakierowaną na rozwój indywidualny osoby ludzkiej;
8) działalność charytatywna;
9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) promocja i organizacja wolontariatu;
11) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
12) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
14) promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) tworzenie jednostek usługowej infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości,
w tym przedsiębiorczości społecznej;
2) wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez
pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz
wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji
życiowej;
3) inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej;
4) współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi,
organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami
gospodarczymi także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże
się z celami fundacji;
5) inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na
integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz
przeciwdziałanie dyskryminacji;
6) prowadzenie własnych programów edukacyjnych i informacyjnych, kampanii
społecznych z zakresu obszarów działalności fundacji,

7) wdrażanie i propagowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą;
8) skupianie wokół idei fundacji osób zainteresowanych jej celami;
9) podejmowanie działań ekologicznych,
10) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby dla
organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców, osób
fizycznych i prawnych rozpoczynających, i prowadzących działalność gospodarczą
lub też zmieniającym zakres swojego działania;
11) świadczenie specjalistycznej pomocy technicznej w zakresie zarządzania, prawa,
finansów, marketingu i ochrony własności intelektualnej, pomoc w organizacji i
zarządzaniu, opracowywaniu biznes planów, specjalistycznych ekspertyz, analiz i
opinii, strategii negocjacyjnych, biznesowych, marketingowych, promocja i reklama;
12) pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom w
ramach prowadzonych programów grantowych;
13) popularyzowanie celów fundacji w środkach masowego przekazu;
14) organizowanie spotkań integracyjnych dla szkół i innych grup;
15) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, kampanii
społecznych, pokazów, giełd, targów, spotkań, akcji społecznych, seminariów,
sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów oraz innych form
przekazywania wiedzy;
16) organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych;
17) prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.
§8
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
2. Określone wyżej cele Fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione
poprzez zmianę niniejszego statutu.
§9
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z
innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami fizycznymi dla osiągania
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
§ 11
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Rozdział III
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji
§ 12
1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 PLN (tysiąc pięćset
złotych).

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza 1000 zł (jeden tysiąc
złotych).
3. Fundusze Fundacji pochodzą ze:
a. darowizn pieniężnych i rzeczowych, spadków, zapisów i innych przysporzeń
majątkowych, dokonywanych przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
lub inne jednostki organizacyjne,
b. subwencji,
c. dotacji,
d. zbiórek i imprez publicznych,
e. dochodów z działalności gospodarczej,
f. dochodów z działalności finansowej
g. przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
5. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości ustala
Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
7. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
8. Zabrania się przekazywania jej majątku na rzecz ich 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,
9. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz 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
organizacji,
10. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.
11. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
12. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.
§ 13
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą z wyodrębnioną księgowością, wyłącznie,
jako dodatkową w stosunku do pozostałych działalności pożytku publicznego .
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) 94.99.z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

2) 15.12.z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów
kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
3) 47.91.z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
4) 47.19.z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
5) 62.01.z działalność związana z oprogramowaniem
6) 74.20.z - działalność fotograficzna
7) 63.12.z działalność portali internetowych
8) 70.21.z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
9) 70.22.z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
10) 73.11.z działalność agencji reklamowych
11) 73.12.a pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji
12) 73.12.b pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
13) 73.12.c pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
14) 73.12.d pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach
15) 74.90.z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
16) 79.12.z działalność organizatorów turystyki
17) 79.90.c pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
18) 82.1 działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą
19) 82.11.z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
20) 82.19.z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
21) 82.30.z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
22) 90.01.z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
23) 90.02.z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
24) 90.03.z artystyczna i literacka działalność twórcza
25) 63.91.z działalność agencji informacyjnych
26) 63.99.z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

§ 14
1. Fundatorzy, z własnej inicjatywy, mogą w każdym czasie zlecić przeprowadzenie
kontroli działalności Fundacji. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom
kontrolującym oraz innym osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie
informacje i dokumenty potrzebne dla przeprowadzenia kontroli.
2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać Fundatorowi żądane przez nich
informacje dotyczące działalności Fundacji.

§ 15
1. Wszelkie środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane
wyłącznie na realizację celów statutowych lub dla prowadzenia działalności
gospodarczej.
3. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł
wymienionych w § 11 ust. 2 pkt. 2 - z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony
rodzaj działalności Fundacji - Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń
wpłacających i ofiarodawców. W tym celu z majątku Fundacji mogą być tworzone
odrębne fundusze.
§ 16
Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
a) przekazywania lub wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków,
pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych
zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją,
b) udzielania pożyczek członkom, członkom organów organizacji, pracownikom lub ich
rodzinom,
c) dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów
towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie organizacji,
organów organizacji, pracownicy, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych
osób,
d) wykorzystywania majątku organizacji przez jej członków, członków jej organów,
pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych osób.
§ 17
O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok
kalendarzowy.
Rozdział IV
Organy i Organizacja Fundacji
§ 18
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora
na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania
członka Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w
każdym czasie.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe. Funkcję członka Zarządu
można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
5. Członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z
tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub
innego stosunku prawnego. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy.

6. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z
członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Fundatorów.
7. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) odwołania przez Fundatorów,
b) pisemnej rezygnacji członka Zarządu lub śmierci członka Zarządu,
9. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, niezgodnie ze statutem
lub przepisami;
b) istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 20
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji,
a w szczególności:
a. Reprezentowanie fundacji na zewnątrz,
b. Realizacja celów statutowych Fundacji,
c. Organizowanie bieżącej działalności Fundacji,
d. Zarządzanie majątkiem Fundacji,
e. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
f. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub organizacją,
g. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu,
h. Podejmowanie decyzji w sprawach określonych w pozostałych częściach Statutu,
i. Powołanie i prowadzenie biura Fundacji oraz zatrudnianie pracowników,
j. Powoływanie i odwoływanie pełnomocnika,
k. Opracowywanie planów działań Fundacji,
l. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
m. Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego Prezes lub upoważniony przez niego
członek Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia
wniosku przez członka Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu w terminie
minimum 7 dni ogólnie przyjętą drogą komunikacji.
Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności
upoważniony przez niego członek Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w
roku.
Zarząd, co roku zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z działalności Fundacji
celem przedstawienia ich odpowiednim organom.
Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 20

W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes
Zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji
składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
§ 21
1. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy
od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie
konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji
oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
2. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają
dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom oraz
Fundatorowi pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
3. Przedstawiciel pracowników posiada prawo głosu doradczego na zebraniu
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe.
4. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 3, i jest wybierany bezwzględną większością
głosów podczas zebrania pracowników, w którym bierze udział co najmniej połowa
pracowników.
Rozdział V
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji
§ 22
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celu, dla którego fundacja została powołana.
2. Zmiany statutu, o których mowa w ust. 1 wymagają zgody Fundatorów w formie
kontrasygnaty uchwały Zarządu Fundacji.
§ 23
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może
nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W
przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną
przejmującą, jak i przejmowaną. Organem uprawnionym do określenia warunków
połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem
połączenia Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia jest Zarząd.
Połączenie wymaga zgody Fundatorów.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby
się zmienić cele Fundacji.
§ 24
1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują Fundatorzy.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatorów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele
zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 6 Statutu. Konkretne cele na jakie
zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatorów.
§ 25
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru Fundacji w Krajowym
Rejestrze Sądowym.

