STATUT

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja o nazwie zwana dalej „Fundacją La Buka”, ustanowiona przez: Józefa Mikulskiego
zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym, sporządzonym dnia 15 listopada 2013 r.
przed notariuszem Maciejem Woźniakiem w kancelarii notarialnej przy Placu Kaszubskim nr
17 w lokalu 305 w Gdyni, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz 203 z późn. zm) oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.
§3
Siedzibą Fundacji jest Koleczkowo, gmina Szemud.
§4

1. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych.
4. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji o podobnych lub tych
samych celach statutowych.
5. Fundacja jest apolityczna i w swym działaniu kieruje się dobrem publicznym.
§5
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§6
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister do
spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§7
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Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym co najmniej jej nazwę, siedzibę i adres.
§8
Fundacja może ustanawiać nagrody, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji celów
Fundacji.
§9
Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 10
Celami fundacji są:
1. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, także
poprzez wydawanie książek i wspieranie projektów czytelniczych.
2. Wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez wpływ
kultury, a w szczególności literatury.
3. Wspieranie i rozwój technologii oraz projektów multimedialnych mających na celu rozwój
czytelnictwa.
4. Popularyzowanie światowego dorobku kulturowego.
5. Wspieranie, ochrona i propagowanie polskiej kultury, twórczości literackiej, naukowej i

czytelnictwa.
5. Rozwijane kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym animowania
kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą
6. Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja twórczości artystycznej.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Podnoszenie kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury.
9. Wypracowywanie i organizowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej i
artystycznej, edukacji poprzez sztukę oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze;
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§11
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
§12
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
1) współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem
aktywności gospodarczej, środkami masowego przekazu, a także z polskimi i
zagranicznymi placówkami edukacyjno – oświatowymi i kulturalnymi,
2) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji
poprzez wydawanie publikacji na wszelkich dostępnych nośnikach informacji, również
wydawnictw fonograficznych i multimedialnych,
3) organizowanie i finansowanie kursów, seminariów, konferencji i innych form integracyjno
– szkoleniowych młodzieży i dorosłych w zakresie oświaty i kultury,
4) organizowanie akcji społecznych, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy,
5) produkcję filmów, programów telewizyjnych,
6) organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, festynów oraz innych imprez o charakterze
kulturalnym o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym,
7) organizowanie i wspieranie placówek o charakterze kulturalno-artystycznym,
edukacyjnym i naukowym,
8) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej;
9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
10) udostępnianie i upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych technologiach edukacyjnych,
komunikacyjnych oraz nowoczesnych środkach przekazu kultury, nauki i sztuki;
11) szkolenia w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii wspierających dostęp do
informacji i czytelnictwa,
12) propagowanie czytelnictwa, wspieranie bibliotek i działania na rzecz szerszego dostępu do
kultury,
13) działania na rzecz wyższych standardów literatury i kultury dla dzieci i młodzieży,
14) wspieranie projektów informatycznych i multimedialnych, których celem jest
propagowanie czytelnictwa i literatury,
15) działania wspierające szeroko rozumianą edukację kulturalną ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji dzieci, opiekunów i pedagogów, w tym prowadzenie terapii
artystycznej,
16) działania wspierające wszechstronny i zrównoważony rozwój dzieci poprzez kulturę,
psychoterapię, terapię pedagogiczną i zajęciową,
17) organizowanie zbiórek pieniężnych,
18) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.
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Rozdział III
Działalność gospodarcza
§ 13
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochody Fundacji przeznaczone są
wyłącznie na realizację celów statutowych.
2. W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą
działalność gospodarczą na zasadach określonych we właściwych przepisach w zakresie:
Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD
47.19.Z,
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – PKD 47.62.Z,
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z,
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach. – PKD 47.78.Z,
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD
47.91.Z,
Wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych – PKD
59.11.Z,
Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
Działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 74.90.Z,
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
86.90.E,
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52,
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z,
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z,
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13,
Działalność związana z tłumaczeniami - PKD74.3,
Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,
Artystyczna i literacka działalność twórcza – PKD 90.03.Z,
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Działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04,
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z,
Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
94.99.Z/

Rozdział IV
Majątek Fundacji

§14
1. Majątek Fundacji stanowi majątek początkowy oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku działania.
2. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł. Fundusz
założycielski stanowi wpłata zadeklarowana przez Fundatora w akcie notarialnym
ustanowienia Fundacji.
§15
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
§16
Źródłami powstania majątku bądź dochodu Fundacji są:
1.

darowizny, spadki, zapisy;

2.

środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publiczne;

3.

wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z
kapitału (odsetki, lokaty, akcje) oraz praw majątkowych i autorskich;

4.

dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecania usług;

5.

dochody z działalności gospodarczej.
Rozdział V
Władze Fundacji
§ 17
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1.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Honorowa Fundacji, o ile zostanie
powołana.

2.

Członkowie Rady Honorowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w ew. pracach przy działaniach na rzecz fundacji, w tym
kosztów podróży.

Rozdział VI
Zarząd Fundacji
§ 18
1.

Zarząd Fundacji składa się z od jednego do dwóch członków powołanych przez
Fundatora na czas nieokreślony.

2.

W przypadku Zarządu dwuosobowego, na pierwszym posiedzeniu Zarządu
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.

§ 19
Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:
1.

Anna Melki - Prezes Zarządu;

2.

Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu;
§ 20

1.

Pełnienie funkcji członka Zarządu ustaje na skutek:

a) śmierci członka Zarządu;
b) odwołania przez Fundatora,
2.

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

a) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
c) nie wywiązywania się z pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż
sześć miesięcy lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu;
d) działania na szkodę Fundacji.
§21
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
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1.

Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2.

Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

3.

Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

4.

Opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe
kierunki jej działania;

5.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

6.

Zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw w imieniu Fundacji;

7.

Uchwalanie regulaminów;

8.

Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

9.

Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

10.

Powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;

11.

Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;

12.

Sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
§ 22

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji,
w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające
przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.
§ 23
1.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

2.

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

4.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
drugiego członka Zarządu.

5.

O terminie i porządku posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu zawiadamia na co
najmniej 10 dni przed ustalonym terminem posiedzenia. Informacja o terminie
posiedzenia może zostać przesłana na podane uprzednio do tego celu adresy poczty
elektronicznej członków Zarządu.

6.

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający
porozumienie się wszystkich członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego
telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z
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takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim
członków Zarządu.
7.

Z posiedzeń Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu członek Zarządu sporządza
protokół, który podpisuje Prezes i spisujący protokół członek Zarządu.

8.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 24

1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.

2.

Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zarządu Fundacji.

3.

Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze
środków Fundacji.

Rozdział VII
Sposób Reprezentacji
§ 25
Jeżeli Zarząd jest dwuosobowy, do składania oświadczeń, w tym oświadczeń woli w imieniu
Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Do przyjmowania
oświadczeń składanych Fundacji oraz doręczania pism Fundacji wystarczające jest działanie
wobec jednego członka Zarządu Fundacji. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do
składania oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wystarczające jest działanie jedynego członka
Zarządu.
Rozdział VIII
Rada Honorowa Fundacji
§ 26
1.

Rada Honorowa jest organem doradczym Fundacji.

2.

W skład Rady Honorowej mogą wchodzić osoby fizyczne lub przedstawiciele osób
prawnych, które wspierają działalność Fundacji organizacyjnie albo merytorycznie
lub wspomagają działalność Fundacji w inny sposób.

3.

Rada Honorowa składa się z przynajmniej dwóch członków.

4.

Członków Rady Honorowej powołuje i odwołuje Zarząd na czas nieokreślony.

5.

Członkostwo członka Rady Honorowej ustaje również w przypadkach wskazanych w
§ 20, który stosuje się odpowiednio.
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4.

Zarząd może zwrócić się do Rady Honorowej Fundacji o wyrażenie opinii w każdej
sprawie związanej z działalnością Fundacji.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 27
1.

Postanowienia Statutu mogą być zmieniane przez Zarząd w drodze uchwały.

2.

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

3.

Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

4.

Połączenie, o którym mowa w ust. 3, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby
się zmienić cele Fundacji.

5.

Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w
obecności wszystkich jego członków.
§ 28

Likwidacja Fundacji:
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej
jednogłośnie w obecności wszystkich jego członków.

3.

Likwidację przeprowadzi ostatni Zarząd Fundacji.

4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w
Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

5.

O likwidacji Zarząd zawiadamia właściwy organ nadzoru i Krajowy Rejestr Sądowy.
§ 29

1.

Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 15 listopada 2013 roku.

2.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
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