STATUT FUNDACJI
„Fundacja MyDbamy.pl”
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „ MyDbamy.pl”, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez
następujące osoby fizyczne: 1. Ryszard Ulatowski, 2. Wojciech Zdunek, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Muchorowską - Chrostowską z
Kancelarii Notarialnej w Inowrocławiu, przy ulicy Szerokiej 1 dnia 5 grudnia 2018 roku
repertorium A-5150 z 2018 roku.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Inowrocław.
§ 4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i
fundacji.
5. Fundacja może zakładać spółdzielnie socjalne lub spółki z.o.o non profit na
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
§ 5.
Fundacja używa pieczęci, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres.
§ 6.
Nagrody i Wyróżnienia
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości prawnej, osobom prawnym oraz organizacjom i
stowarzyszeniom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej
Fundacji.

Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7.
Celami fundacji są:
1. Działalność na rzecz rozwoju lokalnego, aktywizacji mieszkańców oraz dbania o
dobro wspólne.

2. Promocja lokalnych społeczności, dbanie o zasoby kulturowe, historyczne i
społeczne.
3. Prowadzenie portali internetowych, stron, grup dyskusyjnych, portali
społecznościowych służących do realizacji celów statutowych.
4. Wspieranie samorządu lokalnego w realizacji ich zadań statutowych wynikających z
ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
5. Wspieranie organizacji pozarządowych innych grup formalnych i nieformalnych w
działaniach prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej.
6. Działalność charytatywna.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
11. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
13. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
14. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.
15. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
16. Działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.
17. Organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży.
18. Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
19. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
20. Wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
21. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
22. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
24. Działalność na rzecz podmiotów ekonomii
społecznej, w tym organizacji
pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.
25. Promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw.
26. Szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej.
27. Edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych.
28. Pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych
stanowisk.
29. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
30. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
31. Promocja i organizacja wolontariatu.

32. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
33. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw,
zgodnych z celami Fundacji.
2. Pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i
zagranicznych;
3. Pozyskiwanie środków finansowych w ramach krajowych i zagranicznych funduszy
dostępnych w ramach projektów w tym projektów unijnych.
4. Wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele;
5. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanych z celami
Fundacji;
6. Zbieranie funduszy na leczenie, rehabilitację osób znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
7. Organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla
uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych;
8. Udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich
organizowaniu;
9. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji;
10. Organizowanie koncertów, występów, wystaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie
realizacji celów statutowych;
11. Wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz
wydawniczej;
§ 9.
Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
Rozdział III MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.200 ( dwóch tysięcy
dwustu ) złotych, który stanowią wkłady pieniężne fundatorów. Z funduszu
założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota
1.000 ( jeden tysiąc ) złotych.
§ 11.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą z:
1. Darowizn, spadków i zapisów,
2. Dotacji i subwencji osób prawnych,
3. Nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez
fundację,
4. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
5. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

6. Dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,
7. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
§ 12.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być
użyte do realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 7, chyba, że
ofiarodawcy postanowili inaczej. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych
przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w
papierach wartościowych.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 13.
Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI
§ 14.
1. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 osób. W skład Rady Fundacji wchodzą fundatorzy.
Fundator może osobiście wykonywać swoje obowiązki w Radzie Fundacji lub może
powołać swego jednego przedstawiciela do udziału w Radzie Fundacji. Powyższe
upoważnienie dotyczy sytuacji, gdy fundator obejmuje obowiązki członka Zarządu.
Fundator może w każdej chwili odwołać powołanego w ten sposób członka ze
składu Rady Fundacji.
2. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu do swego grona także innych osób. Rada
może w każdej chwili odwołać powołanego w ten sposób członka ze składu Rady
Fundacji.
3. Każdy z fundatorów może wskazać także w drodze oświadczenia, z potwierdzonym
notarialnie podpisem, swego przedstawiciela, który zajmie miejsce w Radzie
Fundacji w razie jego śmierci lub utraty osobowości prawnej.
§ 15.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, nie będących fundatorami,
Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu corocznego absolutorium,
Uchwalanie wynagrodzeń członków Zarządu,
Podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: – nabycia i zbycia nieruchomości, –
tworzenia i przystępowania do spółek kapitałowych,
5. Dokonywanie zmian w statucie Fundacji,
6. Podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych
celach,
7. Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o wyznaczeniu likwidatorów.
1.
2.
3.
4.

§ 16.
1.Rada fundacji powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
§ 17.
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku
kalendarzowym.
2. Rada Fundacji zbiera się na wniosek Przewodniczącego Rady, na wniosek Zarządu
lub na wniosek połowy składu Rady.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu osobowego Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
4. Uchwały o połączeniu z inną Fundacją, o likwidacji Fundacji oraz o zmianie jej
statutu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu
jej członków.
5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd fundacji
składa się z 2 do 5 osób.
2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.
4. Powołanie Zarządu następuje na czas nieoznaczony.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
6. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.
§ 19.
1. Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd Fundacji może ze swojego grona wybrać Dyrektora Fundacji.
§ 20.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do
kompetencji Rady Fundacji.
§ 21.
Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
1.
2.
3.
4.
5.

Bieżące kierowanie działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu jej majątkiem,
Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
Zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów,
Tworzenie i likwidacja zakładów powołanych do prowadzenia działalności
gospodarczej,

6. Ustalanie poziomu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
7. Realizacja celów Fundacji, określonych w § 6, w zakresie określonym w § 7
niniejszego Statutu.

§ 22.
1.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
§ 23.
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać osobno każdy członek Zarządu.
Jeżeli Zarząd liczy więcej niż 2 członków, wymagane jest łączne działanie dwóch
członków Zarządu.
2. Dyrektor Fundacji może zostać upoważniony przez Zarząd do jednoosobowego
kierowania działalnością gospodarczą Fundacji. W powyższym zakresie Dyrektor
Fundacji pełni funkcje kierownika zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 24.
W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych, Fundacja może
prowadzić w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

32.40.Z

Produkcja gier i zabawek

47.19.Z
sklepach

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z
sklepach

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych

47.91.Z
Internet

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z
namiotowe

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

58.11.Z

Wydawanie książek

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
63.11.Z
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
63.12.Z

Działalność portali internetowych

70.21.Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z
zarządzania

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

73.12.A
telewizji

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i

73.12.B
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych
73.12.C
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet)
73.12.D
mediach

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych

73.20.Z

Badania rynku i opinii publicznej

74.20.Z

Działalność fotograficzna

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
82.19.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

85.20.Z

Szkoły podstawowe

85.51.Z
Pozaszkolne formy
rekreacyjnych
85.52.Z

edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.A Nauka języków obcych,
85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i
osób niepełnosprawnych
88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z
Pozostała
niesklasyfikowana

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 25.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez
wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
2. Działalnością gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, kieruje
Dyrektor Fundacji.
3. Wydzielonymi zakładami kierują kierownicy powoływani przez Zarząd.
4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i
obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów,
uchwalone przez Zarząd Fundacji.
§ 26.
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie
działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z
odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z
działalności gospodarczej.
§ 27.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od
działalności statutowej.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 28.
Statut może być zmieniony uchwałą Rady Fundacji, podjętej na wniosek Zarządu.
§ 29.
Zmiana statutu może dotyczyć także istotnych zmian celu Fundacji
Rozdział VII
POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
§ 30.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
§ 31.
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§ 32.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana
lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§ 33.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w
Bydgoszczy.

