STATUT FUNDACJI
„JEDEN MURANÓW”

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą „Jeden Muranów”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Piotra
Michała Grajnerta, Hannę Kossowską, Bogdana Ostrowskiego, Damiana Pikułę, zwanych dalej
„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Anetą Sitnicką-Urbaniak
w Warszawie dnia 16 grudnia 2013 roku repertorium A 5745 /2013, oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Fundacja może tworzyć oddziały.
§4
1.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
języku angielskim w brzmieniu.
§5

Ministrami właściwymi w sprawach Fundacji jest minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego..

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji jest działalność w zakresie :
1) Wspieranie rozwoju i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony jej dóbr i tradycji. Badania i
odtwarzania historii, jej przybliżania następnym pokoleniom, w szczególności dotyczy to
historycznego obszaru warszawskiej dzielnicy Muranów.
2) Upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka, swobód obywatelskich, działań
wspierających demokrację.
3) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
otwartego społeczeństwa obywatelskiego , rzeczywistej partycypacji społeczeństwa w
podejmowaniu decyzji i uczestnictwa w życiu społecznym .
4) Zbliżanie narodów i państw, różnorodnych kultur i tradycji. Działania na rzecz mniejszości
etnicznych i narodowych oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami i mniejszościami.
5) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w tym również niepełnosprawności, bezrobociu,
uzależnieniom, ryzykownym zachowaniom oraz patologiom społecznym.
6) Propagowanie i rozwoju zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, popularyzacji idei
biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
życia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ze uwzględnieniem potrzeb młodzieży
i ludzi starszych.
7) Działania edukacyjne mające podnosić na wyższy poziom wiedzę społeczeństwa w różnych
dziedzinach, w szczególności dotyczące: społeczeństwa informatycznego, popularyzację
czytelnictwa, historii, nauk ścisłych oraz naukę języków obcych.
8) Działania na rzecz ekologii w zakresie poszanowania energii, stosowania w coraz
większym stopniu źródeł odnawialnych oraz promowanie zagospodarowania odpadów.
9) Działania na rzecz ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
10) Promowania legalnego, licencjonowanego oprogramowania dla urządzeń elektronicznych
takich jak komputery, telefony i urządzenia mobilne.
11) Prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w tym wydawanie gazet , czasopism,
materiałów reklamowych i promocyjnych, wydawnictw audiowizualnych.

§7
Działalność, o której mowa w § 6 będzie realizowana poprzez:
1) Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów
teatralnych i filmowych, warsztatów, szkoleń, wydawanie publikacji i produkcję
artystyczną.
2) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce.
3) Podejmowanie inicjatyw tworzących nowe ośrodki kultury.
4) Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach i tradycjach religijnych.
5) Edukację społeczną i rozwojową oraz promocję edukacji humanitarnej.
6) Wymianę doświadczeń społeczności, organizacji polskich i innych krajów.
7) Podejmowanie działań przeciwko łamaniu praw człowieka i zasad demokracji.
8) Działanie na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
9) Organizacje i promocję warsztatów zainteresowań w tym:
Kursów języków obcych, fotografii, historii, genealogii, chemii, biologii, matematyki,
ekologii, zdrowego stylu życia oraz współpracy wspólnot mieszkaniowych.
10) Organizację zawodów sportowych, zajęć i treningów.
11) Spotkań, wykładów, szkoleń, konferencji i warsztatów o tematyce zdrowia i sportu.
12) Wzmacnianie oraz wspieranie tworzenia nowych mechanizmów współpracy
mieszkańców , wspólnot lokalnych, wspólnot mieszkaniowych i organizacji
pozarządowych z jednostkami samorządowymi i urzędami w zakresie realizacji zadań
publicznych.
13) Inicjowanie i udział w konsultacjach społecznych.
14) Integrację i współdziałanie środowisk, organizacji i instytucji podejmujących działania zgodne
z celami Fundacji.
15) Wspieranie działań i projektów mniejszości, grup dyskryminowanych społecznie.
16) Przeciwdziałanie ksenofobii, nietolerancji i szowinizmowi.
17) Działalność pomocową, w tym przekazywanie osobom stypendiów i dotacji na cele zgodne z
celami Fundacji.
18) Promocję i organizację działalności charytatywnej ,wolontariatu. Wspomaganie rozwoju
społeczności lokalnych oraz.
19) Informowanie o korzyściach płynących ze stosowania legalnego, licencjonowanego
oprogramowania. Szkolenia na wzorcowych produktach i urządzeniach. Informowanie o
przepisach
prawa
dotyczącego
prawa
autorskiego
i
praw
pokrewnych.

§8
1.

Działalność opisana w §7 może być prowadzona nieodpłatnie w formie opartej na zasadach
działalności organizacji pożytku publicznego.

2.

W celu realizacji zadań Fundacja może uczestniczyć w organizacjach o celach statutowych
zbliżonych z celami Fundacji oraz podejmować współpracę z władzami samorządowymi i
rządowymi, polskimi i zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
jej działania.
§ 10
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a)
b)
c)
d)
e)

Darowizn, spadków, zapisów.
Dotacji i subwencji oraz grantów.
Zbiórek publicznych.
Dochodów z majątku Fundacji.
Odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
f) Nawiązek sądowych.
g) Dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym.
h) Odsetek i depozytów bankowych.

2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację dowolnych celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 11
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Władz Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi".
2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków władz Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Władz Fundacji lub pracowników, oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Władz Fundacji
lub pracownicy oraz osoby im biskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE FUNDACJI
§ 12
Władzami Fundacji są:
1. Konwent Fundatorów
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 13
W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy. Konwentowi Fundatorów
przewodniczy Przewodniczący Konwentu Fundatorów, wybrany przez ten Konwent na okres
kadencji, która liczy 5 lat. Funkcję Przewodniczącego Konwentu można sprawować więcej niż jedną
kadencję.
§ 14
1. Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.
2. Konwent Fundatorów:
a)
Określa kierunki i plany działalności statutowej i gospodarczej Fundacji,
b)
Powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami statutu,
c)
Przyjmuje sprawozdania roczne w formie pisemnej

§ 15
1.

Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach w formie pisemnej.

2.

Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na
postanowienie, które ma być podjęte i na pisemne głosowanie. Dla ważności uchwał podjętych
w tym trybie wymagane jest powiadomienie o treści uchwały wszystkich Fundatorów
(wystarczy na adres e-mail) oraz oddanie głosu przez przynajmniej trzech Fundatorów. Dla
podjęcia uchwały wystarczy zwykła większość głosów.
§ 16

1.
2.

3.
4.

Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwołuje Przewodniczący Konwentu Fundacji z własnej
inicjatywy, bądź na wniosek każdego z pozostałych Fundatorów lub Zarządu Fundacji.
Uchwały Konwentu Fundatorów mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Fundatorzy zostali
zaproszeni przez e-mail lub listownie oraz w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech
Fundatorów.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej trzech fundatorów.
Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 17
Fundator nie może uczestniczyć w głosowaniu Konwentu Fundatorów w sprawach, które go
bezpośrednio dotyczą.
§ 18
Uchwały Konwentu Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
trzech Fundatorów.
§ 19
1.
2.
3.

Zarząd Fundacji składa się z trzech osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu i jest
powoływany przez Konwent Fundatorów.
Przewodniczącym Konwentu Fundatorów , nie może zostać członkiem Zarządu.
Konwentowi Fundatorów służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w
każdym czasie.
§ 20

1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie
umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się przynajmniej raz w miesiącu.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bądź na posiedzeniach bądź drogą pisemną.
3. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie

zgodę na postanowienie, które ma być podjęte i formę pisemnego głosowania. Dla ważności
uchwał podjętych w tym trybie wymagane jest powiadomienie o treści uchwały wszystkich
członków Zarządu (wystarczy na adres e-mail) oraz oddanie głosu przez przynajmniej dwóch
członków Zarządu.
4. Uchwały zapadają, gdy za ich podjęciem głosuje co najmniej dwóch członków Zarządu.
5. Na posiedzenia Zarządu można zapraszać Przewodnicząco Konwentu Fundatorów, członków

Konwentu Fundatorów oraz inne osoby.
6.

W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 22

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach Fundacji niezastrzeżonych dla
Konwentu Fundatorów. W szczególności:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
3. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
4. Ustalanie regulaminu Biura Fundacji .
5. Tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych.
6. Powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Biura Fundacji oraz zatrudnianie innych osób do
biura Fundacji.
7. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Fundacji.
§ 23
Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze Radę Programową złożoną z osób skupionych
wokół idei Fundacji.

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU
§ 24
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu w tym celów działania Fundacji podejmuje Konwent
Fundatorów głosami co najmniej 3 Fundatorów.

ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26
Decyzję w przedmiocie likwidacji i ewentualnego połączenia z inną Fundacją podejmuje Konwent
Fundatorów większością 3 głosów przy obecności wszystkich Fundatorów.
§ 27
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym celu
przez Konwent Fundatorów.
§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

