STATUT FUNDACJI
Fundacja "Warsztat Wiedzy"

ROZDZIAŁ 1
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§1
Organizacja nosi nazwę "Fundacja Warsztat Wiedzy" i w dalszych postanowieniach statutu zwana jest
Fundacją.
§2
Obszarem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą miasto Wojkowice, lecz na potrzeby
realizacji celów statutowych Fundacja może działać także na terenie innych państw Unii Europejskiej
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz 203) oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§4
Fundacja może przynależeć do krajowych i europejskich organizacji o podobnych celach i założeniach
a także może zawiązywać partnerstwo z organizacjami o podobnych celach.
§5
Fundacja używa znaku firmowego (logotypu), pieczęci, stempli i odznaki, które są objęte ochroną
prawa.
§6
Fundacja jest organizacją uprawnioną do organizowania działalności w dziedzinie edukacji, kultury i
sportu. Działalność w tym zakresie musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
§7
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą. Na ten cel przeznacza kwotę 1000 zł., które stanowią
odrębny majątek od składników przeznaczonych na działalność statutową.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 10
1. Fundacja jest organizacją społeczną, a jej celem jest:
a. wspieranie edukacji, nauki i kultury,
b. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,
c. poprawa jakości kształcenia,
d. aktywizacja zawodowa,
e. wspieranie nowoczesnych form edukacji,

f. krzewienie kultury fizycznej i sportu,
g. krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą,
h. wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem
społecznym (bezrobotni, seniorzy, repatrianci, uchodźcy, mniejszości narodowe},
i. krzewienie turystyki.
j. popularyzacja kultury medialnej i edukacji medialnej.
2. Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
a. organizacje i realizację przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze ciągłym,
b. wspieranie finansowe projektów edukacyjnych,
c. organizację i realizację projektów edukacyjnych,
d. fundowanie stypendiów,
e. wspieranie i organizację wydarzeń sportowych,
f. organizację i realizację projektów naukowych i kulturalnych oraz przedsięwzięć
turystycznych,
g. realizację programów badawczych i edukacyjnych z zakresu zapobiegania oraz
przeciwdziałania niekorzystnym i patologicznym zjawiskom społecznym.
h. organizację spotkań, sympozjów i zjazdów naukowych i edukacyjnych.
3. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako nieodpłatna i odpłatna.
4. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie (PKD):
a. Dział 58 – Działalność wydawnicza,
b. Dział 59 – Działalność związana z produkcja filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
c. Dział 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
d. Dział 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
e. Dział 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo - księgowa i doradztwo podatkowe,
f. Dział 70 – Działalność firm centralnych (Head Offices); Doradztwo związane z
zarządzaniem,
g. Dział 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
h. Dział 73 – Reklama, Badanie rynku i opinii publicznej,
i. Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
j. Dział 82 – Działalność związana z administracyjna obsługa biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
k. Dział 85 – Edukacja,
l. Dział 90 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
m. Dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
n. Dział 94 – Działalność organizacji członkowskich

ROZDZIAŁ 3
WŁADZE FUNDACJI
§11
Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Zarząd Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób.
Wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wybierani są przez Fundatora.
Każdy z członków Zarządu Fundacji wybierany jest na czas nieokreślony.
Fundator może odwołać cały Zarząd Fundacji lub każdego z jej członków osobno.
Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje pełnić społecznie lub odpłatnie.
Stosowne umowy zatrudnienia Członków Zarządu podpisuje Fundator.
§13

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1.
2.
3.
4.
5.

Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
Realizowanie wytycznych i zaleceń władz zwierzchnich w zakresie celów statutowych.
Zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji zgodnie z odpowiednimi przepisami,
Uchwalanie planów działań i planów finansowych Fundacji,
Reprezentowanie Fundacji w międzynarodowych organizacjach.
§14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
3. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ 4
MAJĄTEK I FUNDUSZE FUNDACJI
§15
1. Majątek Fundacji stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Fundacji składają się:
a. Wpływy ze szkoleń, zawodów, wycieczek i pokazów organizowanych przez Fundacje,
b. Dotacje,
c. Darowizny,
d. Wpływy z działalności gospodarczej,
e. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Fundacji.
3. Cały dochód Fundacji przeznacza się na pokrycie wszelkich wydatków związanych z realizacją
zadań określonych w §10.
§16

Dla ważności zobowiązań dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymagana jest
Uchwała Zarządu.

ROZDZIAŁ 5
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§17
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Fundacji podejmuje Fundator.
§18
Uchwała o rozwiązaniu Fundacji określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek
Fundacji, z uwzględnieniem zobowiązań na niej ciążących.
§19
Uchwała o zmianie Statutu Fundacji oraz o likwidacji wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

