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Statut Fundacji VICINITAS 

 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja VICINITAS, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 
1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Sławomira Kurek, zwanego dalej Fundatorem, aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Gregorczyka w kancelarii notarialnej 
w Katowicach w dniu 14 marca 2016 r., REP A 1643/2016. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność 
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki. 

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 5 

Celem Fundacji jest wspieranie, promocja i wdrażanie idei wolnorynkowej przedsiębiorczości na 
terenie Europy. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

  - promowanie polskich przedsiębiorców w Europie i europejskich w Polsce, 
  - organizowanie i udział w imprezach naukowych promujących ekonomię i wolnorynkowe  
 zasady prowadzenia działalności gospodarczej, 

  - organizacja Konferencji Wolnego Rynku " VICINITAS", 
  - fundowanie stypendiów dla studentów kierunków ekonomicznych w Polsce i innych 
europejskich krajach, 

  - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie realizacji celów statutowych. 

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000.00 zł (pięć tysięcy złotych), z 
czego 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne 
mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 
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§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

- darowizn, spadków, zapisów, 

- dotacji i subwencji od osób prawnych, 

- zbiórek publicznych, 

- majątku fundacji, 

- odsetek i lokat bankowych, 

- działalności gospodarczej. 

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 

 

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza 

 

§ 9 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych 
w odrębnych przepisach. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych. 

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) 7022: pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania 

b) 4690Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

c) 5510Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

d) 5610A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

e) 5610B ruchome placówki gastronomiczne 

f) 5621Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

g) 7320Z badanie rynku i opinii publicznej 

 

 

Rozdział V. Władze Fundacji 

 

§ 10 

Władzami Fundacji są: 

- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, 

- Rada Fundacji, zwana dalej Radą. 

 

§ 11 

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 3 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze 
swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundator. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub 
śmierci członka Rady. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 12 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 
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- nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 
Fundacji, 

- zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi 
absolutorium. 

 

§ 13 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, 
zgłoszony na piśmie. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie 
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy 
o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek 
Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 14 

1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Członków Zarządu powołuje Fundator. 

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci 
członka Zarządu. 

5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed 
upływem kadencji. 

 

§ 15 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b) Realizacja celów statutowych, 

c) Sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

g) Prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji. 

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie 
z działalności Fundacji. 

 

§ 16 

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

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą 
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 
3 dni przed planowanym spotkaniem. 
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3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. 
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

 

§ 17 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony 
jest każdy członek Zarządu samodzielnie. 

 

 

Rozdział. VI. Postanowienia końcowe 

 

§ 18 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów 
określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 19 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 
zmianie cel Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator. 

 

§ 20 

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

2. Likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra ds. gospodarki. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 
mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

 

 

Sosnowiec, dnia 15 marca 2016 r. 

                                                       …...................................... 

 Sławomir Kurek 

 Fundator             

 

 

 


