STATUT FUNDACJI
TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI
„Brawo Wy”
Z siedzibą w Gdańsku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Fundacja Brawo Wy (zwana dalej: „Fundacją”) ustanowiona została przez Paostwa:
1) Ewę Magdalenę Lach;
2) Natalię Szwąder;
3) Zbigniewa Augustyniak,
Zwanych dalej: „Fundatorami”, aktem notarialnym Repetytorium A numer 1271/2016 sporządzonym
w dniu 16-09-2016 roku, w Poznaniu.
2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.
§ 2.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzid działalnośd także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdaosk.
2. Fundacja może tworzyd oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4.
1. Fundacja może używad pieczęci z nawą Fundacji oraz ustanowid odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może ustanawiad specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawad je wraz z innymi
nagrodami i innymi formami wyróżnieo osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji
oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
3. Fundacja może używad wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w
językach obcych.
§ 5.
Fundacja może byd członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 6.
Ministrem właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej.
§7.
Fundacja jest apolityczna, a jej przewodnią ideą są etyczne wartości ogólnoludzkie, narodowe,
społeczne, religijne, kulturowe i rodzinne, służące zdrowiu i szczęściu każdego człowieka.

II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 8.
1. Do celów statutowych Fundacji należy działalnośd na rzecz i w zakresie
 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
 działalności charytatywnej;
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 ochrony i promocji zdrowia;
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
 działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej;
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 wypoczynku dzieci i młodzieży;
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 turystyki i krajoznawstwa;
 porządku i bezpieczeostwa publicznego;
 obronności paostwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działao wspomagających rozwój demokracji;
 ratownictwa i ochrony ludności;
 pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
 upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami;
 promocji i organizacji wolontariatu;
 pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;





działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalnośd pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-32.
§ 9.

1. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez :
 gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, spadków, zapisów,
zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych;
 współpraca z organami administracji samorządowej, paostwowej, osobami prawnymi i
fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i zagranicą;
 udzielanie pomocy organizacyjnej i majątkowej osobom fizycznym oraz osobom prawnym i
innym jednostkom organizacyjnym realizującym cele Fundacji;
 organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularno-naukowych;
 fundowanie stypendiów oraz finansowanie badao naukowych w zakresie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
 organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych;
 przekazywanie środków przeznaczonych na zaspakajane niezbędnych potrzeb życiowych
osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka, doprowadzanie do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie
standardów europejskich;
 organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
 nieodpłatne prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie działalności
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 9499 Z)
 podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.












prowadzenie działao zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez
zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali
społecznościowych,
wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez osoby trzecie,
propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności
organizacji pożytku publicznego,
rozwijanie świadomośd w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach
organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów
dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniad i
rozwijad działalnośd organizacji pożytku publicznego w Polsce,
finansowanie działao i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie
majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i
współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;

§ 10.
Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyd wyodrębnione w jej strukturze jednostki
organizacyjne oraz zatrudniad pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach
prawnych.
§ 11.
1. Fundacja uczestniczy w obrocie prawnym według zasad obowiązujących osoby prawne.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych
składa Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu jednoosobowo.
§ 12.
Fundacja prowadzi rachunkowośd według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
§ 13.
1.Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1200zł (jeden tysiąc dwieście
złotych)oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
trakcie jej działania.
2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1200zł (jeden tysiąc dwieście złotych) na
prowadzenie działalności statutowej.
3. Fundacja może gromadzid swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
4. Majątek fundacji służy do realizacji celów statutowych.
5. W zakresie dysponowania majątkiem Fundacji wprowadza się zakaz:
 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo
stosunku pokrewieostwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 przekazywania ich 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;
 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 z celu statutowego.
 zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1/ darowizn, spadków, zapisów,
2/ subwencji i dotacji,
3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4/ odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
5/ działalności gospodarczej,
6/ odpłatnej działalności statutowej,
7/dochodów od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
§ 15.
Sponsorami Fundacji mogą byd krajowe i zagraniczne osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne
jednostki organizacyjne, które wspierają cele Fundacji w formie dotacji, subwencji i darowizn
środków pieniężnych, wartości dewizowych, nieruchomości i ruchomości oraz innych praw
majątkowych.
§ 16.
Sponsor może zastrzec sobie anonimowośd, a także wskazad cel, na który – w ramach programu
działao Fundacji – przeznacza wniesione środki.

IV. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

§17.
Fundacja prowadzi:
1. działalnośd statutową,
oraz może prowadzid
2. działalnośd gospodarczą.
§18.
1. Działalnośd statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.
2. Fundacja jest uprawniona do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych na zasadach
prawem określonych.
§ 19.
1. Działalnośd gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z
działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalnośd statutową Fundacji.
§ 20.
1. Fundacja może prowadzid w kraju i za granicą działalnośd gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.
2. Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
§ 21.

Działalnośd gospodarcza Fundacji może byd również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach
prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach
określonych w stosownych przepisach.
§ 22.
Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z),
2. Działalnośd usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
3. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),
4. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
5. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
6. Wydawanie książek (58.11.Z),
7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
8. Pozostała działalnośd wydawnicza (58.19.Z),
9. Działalnośd związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
10. Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych (62.09.Z),
11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośd
(63.11.Z),
12. Pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeo i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
14. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
16. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
17. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeo biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
18. Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
19. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
20. Pozostała działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),
21. Praktyka lekarska (86.21.Z),
22. Działalnośd fizjoterapeutyczna (86.90.A),
§ 23.
Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą w formie organizacyjnie niewyodrębnionej.
§ 24.
1. Fundacja prowadzi rachunkowośd zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Zarząd Fundacji ma tworzyd fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności
gospodarczej.
3. Wielkośd zatrudnienia, zasady wynagradzania i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa
Zarząd Fundacji.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i
umorzeniu według obowiązujących zasad.
5. Decyzje dotyczące przedsięwzięd inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. ORGANY FUNDACJI
§ 25.
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatorów.
3. Prezesem Zarządu jest z urzędu jeden z Fundatorów, chyba, że powołają oni do pełnienia tej
funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzid fundatorzy lub
osoby spoza ich grona.
§ 26.
Zarząd Fundacji jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą Prezes Fundacji oraz dwóch Wiceprezesów
Fundacji.
§ 27.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych
składa Prezes Zarządu lub Wiceprezesi jednoosobowo.
§ 28.
Wiceprezesów Zarządów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
§ 29.
Powołanie do Zarządu następuje na czas nieokreślony.

§ 30.
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W zakresie swojej
właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
§ 31.
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują:
 opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji;
 uchwalenie rocznego planu działalności Fundacji;
 ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją;
 uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;
 sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 ustala wielkośd zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkośd środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności
statutowej.
§ 32.

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przed Sądem.
§ 33.
1. Komisja rewizyjna jest organem nadzoru, kontroli finansowej Fundacji.
2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
a) Badanie sprawozdao finansowych Fundacji, jej bilansów i rachunków wyników.;
b) Sprawowanie bieżącej kontroli finansowej;
c) Przedstawianie Zarządowi Fundacji wyników badania i kontroli wraz z wnioskami.
3. W ramach bieżącej kontroli finansowej Fundacji członkowie Komisji Rewizyjnej mogą w każdym
czasie przeglądad dokumenty finansowe i stan kasy oraz żądad od członków Zarządu informacji i
wyjaśnieo.
4. W skład Komisji rewizyjnej wchodzi trzech członków, powołanych i odwoływanych przez
Fundatora.
5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat.
6. W zakresie swojej właściwości Komisja Rewizyjna może podejmowad uchwały. Uchwały Komisji
rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
VI. ZMIANA STATUTU
§ 34.
Zmiany Statutu nie mogą w istotny sposób naruszad celów Fundacji.
§ 35.
Zmiany Statutu Fundacji może dokonad Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów, po uprzednim zaciągnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

VII. POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 36.
Dla efektownego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyd się z inną fundacją.
§ 37.
Połączenie nie może nastąpid, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 38.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy
czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia Fundatora.
§ 39.
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 40.
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści przepisu art.5 4 ustawy
o fundacjach, instytucjom, których działalnośd odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu
przez Fundatora.

§ 41.
W przypadku śmierci jednego z Fundatorów w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami
niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku
testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
§ 42.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o
fundacjach.
§ 43.
Statut w chodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

