Statut
„Fundacji Groove of Life”
Rozdział l. Postanowienia ogólne
§1
1. „Fundacja Groove of Life” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z 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 została ustanowiona przez Agnieszkę Trzeszczak i Katarzynę Augustyn zwanych
dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Macieja Makowskiego
w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 7 lok. U1 w Warszawie
00-052, 11 maja 2015 roku (11-05-2015).
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla
właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Fundacja może:
a. tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą
b. tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
c. być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i
prawem polskim dopuszczonych.
5. Fundacja ma dwóch Fundatorów.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej.
§4
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,

przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, wychowawcza, psychologiczna, kulturalna,
sportowa, rekreacyjna i medyczna w zakresie pomocy i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży oraz
dorosłych. Zadaniami priorytetowymi są: promocja rozwoju osobistego, kształtowania zdrowego,
bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wspieranie talentów, rozwój
technik edukacyjnych, rozszerzanie dostępnej na rynku oferty oświatowej, promocja kultury,
sztuki i sportu.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a. organizowanie

kursów,

treningów,

wykładów,

paneli,

zajęć

terapeutycznych

indywidualnych i grupowych finansowanych przez Fundację;
b. organizowanie imprez, festiwali, kongresów, sympozjów, targów i wystaw finansowanych
przez Fundację;
c. tworzenie stypendiów, konkursów, programów pomocowych dla podopiecznych fundacji;
d. współpracę z innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi, fundacjami, placówkami
oświatowymi, placówkami kultury i sztuki, samorządem, organami państwa i innymi
osobami prawnymi lub fizycznymi;
e. zakładanie własnych placówek, ośrodków, zakładów, których działalność będzie
finansowana przez Fundację;
f.

finansowanie w całości, wspieranie finansowe lub majątkowe: badań naukowych,
statystycznych, psychologicznych związanych z celami Fundacji;

g. tworzenie lub wspieranie tworzenia platform i aplikacji do nauki zdalnej;
h. specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów, które finansowane
będzie przez Fundację;
i.

nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi
organizacjami w zakresie celów Fundacji;

j.

wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu
mogą przyczynić się do rozwoju celów statutowych fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony w równych częściach przez
Fundatorów, w łącznej kwocie 1500 zł (tysiąca pięciuset złotych) w tym 1000 zł (tysiąc złotych) na
prowadzenie działalności gospodarczej, oraz inne mienie takie jak: środki finansowe,

nieruchomości, ruchomości, nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.
b. dotacji i subwencji osób prawnych.
c. dochodów ze zbiórek publicznych.
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. odsetek bankowych.
f.

prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
Działalność gospodarcza
§ 10
1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może
prowadzić w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność
gospodarczą.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wg. opracowywanych planów. Działalność
gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej
przeznaczony będzie na finansowanie działalności statutowej.
3. Fundacja

prowadzi

działalność

gospodarczą

bezpośrednio

lub

za

pośrednictwem

wyodrębnionych zakładów.
4. Zakres działania zakładów, zakres uprawnień i obowiązków ich kierowników, rozmiar
zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia dla pracowników
zakładów uchwalana jest przez Zarząd.
5. Zasady

gospodarki

finansowej

i

ewidencji

księgowej

prowadzone

są

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami prawa.
§11
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
PKD 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

PKD 47.99

Sprzedaż

detaliczna

prowadzona

poza

siecią

sklepową,

straganami

i

targowiskami.
PKD 58

Działalność wydawnicza

PKD 59

Produkcja filmów i programów telewizyjnych

PKD 73.1

Reklamy

PKD 93

Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna tematycznie niezwiązaną z

celami działania fundacji
PKD 90

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką, Tematycznie niezwiązaną z
celami działania fundacji

PKD 74

Pozostała działalność profesjonalna naukowa techniczna

PKD 77

Wynajem i dzierżawa

PKD 79.9

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związane.

PKD 62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§12

1. Władzami fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
c. Fundatorzy.
2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
§ 13
W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie
przez jednego z Fundatorów jego kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te
wykonywane będą przez drugiego Fundatora. W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych
okoliczności

uniemożliwiających

wykonywanie

przez

obu

Fundatorów

ich

kompetencji

wynikających ze Statutu, kompetencje te wykonywane będą przez Radę Fundacji.

Rada Fundacji
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 1 do 11 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierci członka;
d. odwołania przez któregokolwiek z Fundatorów.
5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§15
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
d. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,
e. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.
§ 16
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał -zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Zarząd
§ 17
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa lub Wice-prezesa powoływanych
przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów.
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

d. odwołania przez któregokolwiek z Fundatorów.
5.

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie Fundacji.
§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. 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. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie z inną fundacją.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
§19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wice-prezes, przysyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej
7 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Sposób reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może Prezes
lub Wice-prezes Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.

§22
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 Rada Fundacji, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji
narodowej.
3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Opinia Rady
Fundacji nie ma charakteru wiążącego dla Fundatorów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Statut został przyjęty 24 czerwca 2015 roku

