Statut
Fundacji Gra o Sens
tekst jednolity z 06. czerwca 2019 roku

Rozdział I: Postanowienia Ogólne
§1
Fundacja ustanowiona została przez Lecha Albrzykowskiego i Tomasza Sierpińskiego,
zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariuszy
Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka we Wrocławiu dnia 15 marca 2013
roku, Repertorium A nr 5033/2013, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203, wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§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 Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5
Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§6
1. Pełną nazwą fundacji jest „Fundacja Gra o Sens”.
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2. Fundacja może się posługiwać nazwą skróconą „Gra o Sens” oraz wyróżniającym ją
znakiem graficznym.
3. Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem pełnej nazwy Fundacji oraz jej siedziby.
§7
Fundacja może ustanowić odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II: Cele i zasady działania fundacji
§8
Celami Fundacji są:
1) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; poprzez
prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych, doradczych, szkoleniowych,
wychowawczych, badawczo-rozwojowych i naukowych;
2) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności i higieny pracy,
poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i
organizacyjnych w praktyce gospodarczej;
3) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
§9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację otwartych szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, spotkań,
doradztwa specjalistycznego dla odbiorców indywidualnych, związanych z
celami Fundacji;
2) publikacji materiałów, w tym oprogramowania, związanych z celami
Fundacji;
3) prowadzenie lub wsparcie badań naukowych i rozwojowych związanych
z celami
Fundacji
oraz
podejmowanie
działań
zmierzających
do rozpowszechnienia ich wyników.
4) gromadzenie i przetwarzanie danych dla realizacji celów Fundacji;
5) publikacja wyników badań i opracowań, podsumowań gromadzonych
danych, oraz materiałów szkoleniowo-dydaktycznych o tematyce związanej z
celami Fundacji;
6) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji
przedsiębiorców i pracowników w zakresie obejmującym cele Fundacji;
7) podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i podnoszenia higieny
pracy przedsiębiorstw w zakresie obejmującym cele Fundacji;
8) podejmowanie działań, w tym organizowanie spotkań, służących integracji
środowiska oraz wymianie doświadczeń osób i podmiotów prowadzących
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działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania
tych doświadczeń;
9) podejmowanie działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
10) skupianie wokół Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym
w szczególności przedsiębiorców i pracowników oraz przedstawicieli
środowisk intelektualnych i naukowych;
11) organizowanie i udział w akcjach charytatywnych, kampaniach społecznych,
seminariach, pokazach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych;
12) organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów w zakresie
obejmującym cele Fundacji;
13) organizowanie akcji medialnych (kampanii informacyjnych i akcji
społecznych) promujących działania lub cele Fundacji;
14) współpracę z innymi podmiotami prowadzącymi działalność wspomagającą
lub obejmującą cele Fundacji;
15) upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie
audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów
prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą
wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
16) podnoszenie
świadomości
organizacji
w zakresie
społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez promocję i organizację
wolontariatu;
17) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego w zakresie wskazanym w ust. 1.
3. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celami Fundacji.
§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celami.

Rozdział III: Majątek i dochody fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1.000 (słownie: jeden
tysiąc PLN) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działania.
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a.
funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
b.
darowizn, subwencji, spadków i zapisów,
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c.
subwencji osób prawnych,
d.
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
e.
aukcji internetowych,
f.
dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
g.
odsetek i depozytów bankowych,
h.
przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
i.
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
wybrane przez Fundację, dowolne działanie związane z realizacją celów Fundacji,
o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 12
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.
§ 13
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dochód z działalności
gospodarczej prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie realizacji celów Fundacji.
§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział IV: Działalność gospodarcza fundacji
§ 15
Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1)
2)
3)
4)

usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych;
handlu hurtowego i detalicznego artykułami biurowymi, gadżetami i odzieżą;
wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii;
usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby spotkań integracyjnych i
rekreacyjnych, sympozjów i zjazdów oraz na potrzeby szkoleń zamkniętych;
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5) organizację zamkniętych szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, prelekcji oraz
spotkań integracyjnych i rekreacyjnych dla przedsiębiorstw.

§ 16
Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności
gospodarczej, w miarę potrzeby – z tym jednak, że na rachunku bieżącym Fundacji winna
każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu
Założycielskiego.

§ 17
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego
powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów
statutowych Fundacji.

§ 18
Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających
na wynagrodzenia pracowników realizujących działalność gospodarczą Fundacji.

§ 19
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Rozdział V: Organy fundacji
§ 20
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Rada Programowa Fundacji.
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu
Fundacji.
2. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia
swoich funkcji.
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§ 22
1. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani indywidualnie
jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu Fundacji na okres wskazany
w uchwale.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być odwołani indywidualnie uchwałą wszystkich
pozostałych członków Zarządu Fundacji za jednomyślną zgodą wszystkich Stałych
Członków Rady Programowej Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej
rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka.
4. W przypadku jednoczesnej śmierci lub rezygnacji wszystkich Członków Zarządu
Fundacji, pierwszego nowego Członka Zarządu Fundacji powołują jednomyślnie
wszyscy Stali Członkowie Rady Programowej Fundacji.
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji w sprawach Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody bądź odmowy w sprawie zmian
statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
h. składanie sprawozdań wymaganych prawem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą
większością głosów.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Zarządu Fundacji.
§ 24
1. Zarządowi przewodniczy Prezes Zarządu Fundacji, wybierany przez Zarząd Fundacji
spośród jego członków.
2. Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy,
bądź na wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu Fundacji, nie rzadziej niż
raz na pół roku.
3. Prezes Zarządu Fundacji może powołać Wiceprezesów Zarządu Fundacji spośród
pozostałych członków Zarządu, którzy wykonują obowiązki Prezesa podczas jego
niemożności działania lub w zakresie im powierzonym.
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§ 25
1. Reprezentacja jest jednoosobowa w zakresie zwykłego zarządu, w zakresie
pozostałym dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu
Fundacji.
2. Sprawy przekraczające zwykły zarząd:
a. dokonanie czynności prawnej nie wynikających z planów działania lub planów
finansowych Fundacji;
b. dokonanie czynności prawnej o wartości przekraczającej 10 000 (słownie:
dziesięć tysięcy PLN) zł, przy czym waluty obce przeliczać należy według
kursu średniego NBP z dnia dokonania czynności prawnej;
c. dokonanie czynności prawnej zobowiązującej Fundację do jakiegokolwiek
świadczenia w terminie ponad jednego roku od dnia dokonania czynności
prawnej;
d. zaciągnięcie kredytu lub innego podobnego zobowiązania w bankach
i instytucjach finansowych;
e. dokonanie czynności prawnej, których dokonaniu sprzeciwił się którykolwiek
z członków Zarządu.
3. O działaniach podejmowanych w zakresie zwykłego zarządu Członkowie Zarządu
informują Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu Fundacji.

§ 26
1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym i wspierającym merytorycznie
Fundację.
2. Rada Programowa Fundacji składa się, z co najmniej trzech stałych członków.
3. Członkowie Rady Programowej Fundacji są powoływani i odwoływani indywidualnie
jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu Fundacji na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez
Zarząd Fundacji, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci Członka.
5. Rada Programowa Fundacji może wybierać ze swojego składu Przewodniczącego
Rady Programowej Fundacji.
6. Rada Programowa Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Programowej Fundacji,
określający szczegółowy tryb działania i pracy Rady, sposób podejmowania uchwał, a
także prawa i obowiązki jej członków.
7. Rada Programowa Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków
obecnych na posiedzeniu Rady, chyba że Regulamin Rady stanowi inaczej.
8. Uchwały Rady Programowej Fundacji mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
9. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu
Fundacji.
10. Do zadań Rady Programowej Fundacji należy w szczególności:
a. opiniowanie dla Zarządu Fundacji najważniejszych planów i działań Fundacji,
b. występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu
działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji,
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c. działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez
propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.
11. Członkostwa w Radzie Programowej Fundacji nie można łączyć z Członkostwem
w Zarządzie Fundacji.

Rozdział VI: Zmiana statutu
§ 27
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

Rozdział VII: Postanowienia końcowe
§ 28
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały
podjętej na zasadach opisanych w § 27.
§ 29
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały na zasadach opisanych w § 27.
§ 30
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji,
wskazanym przez Zarząd Fundacji.
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd właściwy dla siedziby
Fundacji.
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