STATUT FUNDACJI „POCZUJ DUMĘ”
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Tekst jednolity, 18 sierpnia 2016 roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Nazwa Fundacji
1. Fundacja pod nazwą Poczuj Dumę (zwana dalej „Fundacją”), ustanowiona przez
Surge Polonia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej 19-23, 50424 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000528823 (zwana dalej „Fundatorem”), aktem
notarialnym (repertorium A nr A 1045/2016) sporządzonym przez notariusza
Pawła Kubal z Kancelarii Notarialnej – Paweł Kubal przy ul. św. Antoniego
12/1B,
50-073 Wrocław z dnia 16-03-2016 (dalej jako „Akt Fundacyjny”), działa na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203)
oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej i wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.
Siedziba oraz teren działania Fundacji
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Czas trwania Fundacji
Fundacja utworzona została na czas nieokreślony.
§ 4.
Organ nadzorujący Fundację
Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest
minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
Cel działania Fundacji
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie kultury, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej.
3. Pielęgnowanie polskości.
4.Rozwój
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i
kulturowej
poprzez
rozpowszechnianie historii Polski.
5. Kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotyzmu.
6. Promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób w każdym wieku.
7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia, w tym promowanie
prawidłowych postaw i zdrowego trybu życia, dobroczynności i działalności
charytatywnej oraz wspierania innych podmiotów, w tym w szczególności organizacji
pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.
§ 6.
Formy realizacji celów Fundacji
1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej
poprzez:
a) Organizowanie imprez i wydarzeń związanych z celami Fundacji;
b) Promowanie i wspieranie działalności w zakresie edukacji, oświaty wychowania,
postaw patriotycznych, rozpowszechniania historii Polski, propagowanie
zdrowego tryby życia, w tym organizowanie akcji szkoleniowych i
informacyjnych;
c) Działalność integracyjną, w tym m.in. udział i organizację w obchodach,
rocznicach,
d) Organizacja i udział w imprezach, w tym m.in. w portalach, wernisażach,
kongresach;
e) Prowadzenie portalu internetowego mającego m.in. charakter informacyjny i
edukacyjny;
f) Działalność kulturalną;
g) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych;
h) Wsparcie finansowe i rzeczowe beneficjentów fundacji, w tym także klubów
sportowych i organizacji pozarządowych;
i) Współpracę z podmiotami realizującymi działalność pokrewną z celami Fundacji,
w tym organami administracyjnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi;

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7.
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych), przekazanej przez Fundatora w Akcie
Fundacyjnym.
2. Fundusz statutowy może zostać powiększony także o inne mienie nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
§ 8.
Przychody Fundacji
Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji
c) majątku Fundacji,
d) zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek,
f) dywidendy oraz zysków z akcji i udziałów,
g) odpłatnej działalności statutowej.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 9.
Organy Fundacji
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z 1 do 2 osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję. W
wypadku Zarządu dwuosobowego kadencja członków Zarządu jest wspólna.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
4. Fundator może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje także z chwilą upływu kadencji,
rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu.
§ 10.
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na
zewnątrz we wszelkich czynnościach.
2. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 11.
Kompetencje Zarządu
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminów,
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c) sporządzanie sprawozdań finansowych,
d) sporządzanie innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów
statutowych, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Fundatorowi,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
§ 12.
Sposób reprezentacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa w przypadku Zarządu
jednoosobowego- jeden członek Zarządu bez ograniczeń. W przypadku Zarządu
wieloosobowego w sprawach niemajątkowych, jak również przy zaciąganiu
zobowiązań i innych wydatków nie przekraczających kwoty 300.000 zł
uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, powyżej 300.000 zł –
dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Prezes Zarządu może ustanowić pełnomocnictwo ogólne lub szczególne w
zakresie kompetencji Zarządu.
3. Prezes Zarządu reprezentuje Fundację na zewnątrz.
ROZDZIAŁ V
ROLA FUNDATORA

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 13.
Do zadań Fundatora należy w szczególności:
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia,
ocena pracy Zarządu,
udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Fundacji,
kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

h) ustalanie wytycznych dla Zarządu w kwestii wydatkowania środków w ramach
działalności statutowej,
i) nadzór nad działalnością Fundacji,
j) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją
lub o likwidacji Fundacji,
k) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Zarząd powyżej kwoty 300.000
zł w wypadku Zarządu wieloosobowego,
l) ustalania i zmiana regulaminu Zarządu,
2. Fundator ma prawo żądania od Zarządu Fundacji dostępu do wszelkich
dokumentów i planów.
3. W wypadku utraty przez Fundatora zdolności do czynności prawnych
przysługujące Fundatorowi uprawnienia wynikające z niniejszego statutu
przypadają Doradcy Fundacji jako organowi doradczemu Fundacji. Pierwszym
Doradcą Fundacji jest Mateusz Staroń. W razie przywrócenia Fundatorowi
zdolności do czynności prawnych odzyskuje on wszelkie uprawnienia nadane mu
niniejszym statutem.
4. Funkcja Doradcy Fundacji jest dożywotnia.
5. W razie utraty zdolności do czynności prawnych przez Fundatora Doradca
Zarządu niezwłocznie powołuje osobę, która przejmie funkcję Doradcy Zarządu
po jego śmierci lub utracie zdolności do czynności prawnych.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU ORAZ CELÓW FUNDACJI
§ 14.
Procedura
1. Zmiany statutu dokonuje Fundator lub Zarząd Fundacji za zgodę Fundatora
wyrażoną w formie pisemnej przed zmianą statutu.
2. Fundator oraz Zarząd Fundacji za pisemną zgodą Fundatora mogą decydować o
zmianie całości statutu, w tym w szczególności celów statutowych oraz sposobów
realizacji celów statutowych fundacji.
ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI LUB POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§ 15.
Właściwość organów
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 Zarząd Fundacji.

3. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów statutowych.
4. Do podjęcie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji czy połączenia z inną Fundacją
niezbędna jest pisemna zgoda Fundatora.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać
przekazany podopiecznym Fundacji lub przeznaczony na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowej o zbliżonych do Fundacji
celach.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
Sprawozdanie
Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swej działalności
za rok ubiegły.

