STATUT
FUNDACJI IMIENIA TOMI(A BYRY. EKOLOGIA I SZTUI{A
Rozdzial
Postanowienia

I
og6lne

sl
1. Fundacja pod rrazw4,,Fundacja im. Tomka Byry. Ekologia i Sztuka",
zwana w dalszej czeSci statutu ,,Fundacja", ustanowiona
przez
fundatora Michala Charkiewrcza aktem notarialnym sporz4dzonym
przez asesora notarialnego
Krzysztofa Borawskiego
zastgpcg
notariusza Wojciecha Fortunskiego w jego Kancelarii Notarialnej
w Piasecznie w dniu 9 listopada 2005 roku (Repertorium A
nr 16157 12005), dzrala na podstawie przepisow ustawy z dnta
6 k r n i e t n i a 1 , 9 8 4 r . o f u n d a c j a c h ( t e k s t j e d n . : D z . L J .z 1 9 9 1 r . N r 4 6 ,
poz. 2O3, z po2n. zm.) oraz postanowien niniejszego statutu.
2. Fundacja mo2e dla celow wspolpracy z zagranrc4 poslugiwac
tlumaczeniem rrazry w wybranych jgzykach obcych.

sie

s2

1. Terenen dzialalnoSci Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
a je.1siedzibq miasto Warszawa.
2. Fundacja w zakresie niezbqdnym dla wlaSciwego reahzowania swoich
celow
moze pror,r,ardzicdzi al alno Sc poza gran icam r Rzeczpospolitej Polskiej .

s3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

s4

Furrdacja
rnoze byi
czlonkiem
krajowych
organizacji o podobnym profilu dzialania.

i

mrgdzynarodowych

ss

Funclacja uz)'\l/a pieczgci i oznak zgodnie z obowi4zuj1cymt przepisami
pra\\ra.

s6

Ministrem wlasciwym ze wzglgdu na cele Fundacji jest
wlaSciwy do spraw Srodowiska.
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Rozdzial II
Cele i formy dzialania Fundacji

s7
1. Fundacja stawia za wzor mlodym ludziom postawg byciow4, lworcze
pasje oraz zainteresowania, jakie w swoim zyciu mial Tomek Byra.
2. Fundacja nawi4zuje do tradycji nieformalnego ruchu ekologicznopokojowego ,,Wolg Byi", ktory dzialal w latach 1984 - 1993.
3. Celami Fundacji sq:
a) wspieranie inicjaty'w na rzecz spoleczenstwa obywatelskiego oraz
ochrony praw czlowieka i oby.watela, w tym praw kobiet,
b) wspieranie inicjatyw na rzecz pro-ekologicznych wzorow konsumpcji
i produkcji,
c) propagowanie sztuki zycia i sztuki rz4dzenta opartych na zasadach
odpowiedzialnosci i solidarnoSci spolecznej, partnerstwa,
przejrzy stoSci oraz pr aworz4dnoSci.

s8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Innowacyj n4 dzialalnoSi medialn4, edukacyjna i oSwiatowq.
2. Realizacjg i rn'spieranie projektow artystycznych odnosz4cych sie
do celorv statutowych Fundacji.
3. Organizowanie
i
finansowanie
programow
badawczych
dotycz4cych dobra publicznego i dostarczaj4cych wiedzy na temat
zjar,visk spolecznych, ekologtcznych,
ekonomicznych i politycznych
oraz rozpowszechnianie ich wynikow.
4. Orgar-rizowanie konferer-rcji, kursow, wykladow.
5. Ustanowienie stypendium imienia Tomka Byry dla mlodych ludzi
pragnacych rozwijac swoja osobowoSc, wiedzE i umiejgtnoSci na rzecz
r e alizacjt dobra publicznego.
6. WspolpracE z osobami, organizacjami i instytucjami w kraju i
za granrcA, prowadzqcymi dzialalnoSc w zakresie objgtym celami
Fundacji.
pomocv
7. Udzielanie
osobom
wykluczonym
spolecznie
i pokrzywdzonyrn, w tym osobom pokrzy'rvdzonym w nleszczgsliu.ych
wypadkach oraz ich rodzinom.
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Rozdzial III
Majatek i dochody Fundacji

se

1. Majatek Fundacji stanowi fundusz zalozycielski w kwocie 10.000
zlotych (slownie: dziesiei tysigcy zlotych) przyznany w oSwiadczeniu
woli o ustanou'ieniu Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundacjg
w toku jej dzialania.
2. Maj4tek Fundacji mo1e byc przeznaczany wyl4cznie na cele statutowe
oraz pokrycie niezbednych kosztow dzialalnoSci Fundacji.
3. Ma.14tek Fundacji nie mo2e w szczegolnoSci stanowic przysporzen
maj4tkowych
osobom uczestnrczqcym w jej wladzach lub zwi4zanych
z Fundacj4 stosunkiem pracy, za wyjqtkiem naleznych rm zwracanych
kosztow lub wynagrodzema za prace.
4. Zabronione jest przekazywanie maj4tku,
udzielanie poLyczek lub
zabezpteczanra
zobowtqzan
majatkiem
Fundacji
w
stosunku
do czlonkorn' Rady, Zarz4du, pracownikow oraz osob, z ktoryrni wyIej
r'"ymienieni pozostaj4 w stosunku malzenskim albo w stosunku
pokrewienstwa i powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa lub
powinou'actwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s4 zwi4zant
z tytulu przysposobienia, opieki i kurateli.
5. Dochody pochodz4ce z dotacji, subwencji, darowizn, spadkow
i zapisow moga byc uzyte na realizacjE celow Fundacji
tylko
z poszanowaniem woli osob udzielaj4cych dotacji, darczyncow lub
spadkodawcow.

s10
Fundacja odpor,l'iada za swoje zobowi4zanra calym swoim mal4tkiem.

s 11
Dochodv Fundacji pochodz4 w szczegolnoSci z:
a) darowizn, spadkow, zapisow,
b) subv,'encji osob prawnych,
c) dotacji budzetowych,
d) funduszy Unii Europejskiej,
e) dochodow ze zbiorek I rmprez publicznych,
f) dochodou, z ruchomego i nieruchomego maj4tku Fundacji,
g) dochodow z posiadanych udzialow w spolkach prawa handlowego,
h) dochodow z odsetek od srodkow posiadanych na rachunkach
bankowych i inr,r,estycyjnych,
i) dochodow z inwestycji vu'papiery wartoSciowe,
.1)wplat pieniqznych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej,
k) nawiqzek s4dowych.

s12
W sprawach przyjgcia darowizn t dziedziczenra oSwiadczenia wymagane
przepisami prawa sklada Zarz4d Fundacji.

s13
Fundacja prou,adzi gospodarkg finansowa i rachunkowoSi
obou,iazuj qcych osoby prawne.
J
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Rozdzial IV
Organy Fundacji

s14
Organami Fundacji s4 Rada Fundacji,
Furrdacji, zwany dalej,,Zarz4deryr".

zwana dalej ,,Rad4" t Zarz4d

sls

1. Rad:r Fundacji sklada sre z od 3 do 6 osob. czlonkow pierwszego
skladu Racly powoluje Fundator.
2. Nou";ch czlonkow Rady oraz czlonkow na miejsce osob, ktore
przestaly pelnii t9 funkcjq powoluje sw4 decyzj4 Rada.
3. F-unkcje czlonkow Rady s4 honorowe i bezplatne. Rada rnolejednak
przyznac zwrol koniecznych rnydatkow poczynionych przez czlonkow
Rady przy Wkonywaniu
dzialalnoSci na rzecz Fundacji.
4. Rada
mo2e
nadai
ustgpuj4cemu
Przewodnicz4cemu
tytul
Honorowego
Przewodnrczqcego, ktory
ma prawo
uczestniczyc
w posiedzeniach Rady z glosem doradczym.

s16

Rada jest organem o uprawnieniach
stanowi4cych,
i opiniodawczych a jej kadencja trwa 3 lata.

s17
Rada
wybiera
ze
i Wiceprzewodniczacego.

swego

nadzorcrycl^t

przewodnicz4cego

grona

s18

Rada obraduje nie rzadziej nrL raz w roku. Rade Fundacji zwoluje
Przewodnrczacy z wlasnej inicjatywy albo na wniosek Fundatora.

sle

W posiedzeniach Rady wczestmczy przedstawiciel Zarz4du
z glosern doradczym.

Fundacji

s20

1. Uchwaly
Rady
zapadaja
zwykla wigkszoScia glosow, chyba
ze postanowienia statutu stanowi4 inaczej.
2. Uchu,aly Rady podejmov,'ane sa przy obecnoSci co najmniej polowy
jej skladu.

s21

Czlonkostwo w Radzie wygasa na skutek Smierci lub zlo2enia re4rgnacjt.
Ponadto czlonkostwo
w Radzie wygasa w przypadku
skazania
prawomocnym wyrokiem karnym.

i'

..,,.1

,,

{i._-._

,/

/
{t7"-'-'
>

922
Do zakresu kompetencji Rady naleby:
1. Pou'olywanie i odwolyin'anie czlonkow Zarz4du, w tym Dyrektora
Fundacji oraz zatwierdzanie ich wynagrodzenia.
2. Przyjrnowanie okresornych sprawozdan z dzialalnoSci Fundacji.
3. Uchwalante zalecen co do kierunkow dzialalnoSci Zarz4du.
4. Ocena dzialalnoSci merytorycznej i finansowej Zarz4du za rok
poprzedni.
5. Podejmowanie decyz4i w przedmiocie zmiany statutu Fundacji.
6. Podejmowanie decyzji w przedmiocie likwidacji Fundacji.

s23
Rada w celu rnykonywania s'ur,ychzadan uprawniona jest do:
1. Zadama od Zarz4du Fundacji przedstawienia wszystkich
d o kum en tow do tyc z4cy ch dzialalnoSc i Fu nd acj i .
2. Dokonywania rewizji rnajatkn oraz kontroli finansou,ej Fundacji.

s24
1. Zarz4d Fundacji sklada sie z 3 czlonkow, w tym Dyrektora Fundacji.
2. Zarz4d powolywany jest przez Radg, przy czym czlonkow Zarzqdu
pierw'szej kadencji powoluje Fundator.
a

Fur-rkcja czlonka Zarz4du nie moze byc l4czona z funkcjq czlonka
Rady.
4 . Zarzqd porn'olywany jest na trzyletni1 kadencje. Je2eh z uply'uvem
kacicncji nowy Zarzqd nie jest powolany, dotychczasowy Zarz4d pelni
r.r,szystkiefunkcje do chwili objgcia tcl:. przez no!\1r Zarz4d.

5. W

przypadku
dzialan
sprzecznych
ze
Fundacji
statutem
lub przepisami
prawa, Zarz4d Fundacji
w calosci lub jego
poszczegolrr czlonkowie moga byc odwoly'wani przez RadE Fundacji
przed uplywem kadencji w drodze uchwaly podjgtej jednomySlnie
przez wszystkich czlonkow Rady.

6 . Czlonkostwo \,'"'Zarz4dzie wygasa na skutek smierci lub odwolania.
Odwolanie rno2e nast4pii na skutek zrzeczenia sie czlonkostwa,
diugotrwalej choroby uniemo2liwiaj4cej udzial w pracach Zarz4du,
bqd2 clzialania na szkodg Fundacji, o ktorych mowa w ust. 5.
7. Czlonkou'ie Zarzadu pobieraja za swoj4 pracg wynagrodzenre,
w miarg dostgpnych Srodkow, ktorego wysokoSc jest ustalana
uchwal4 Zarz4du i zatwierdzana przez Rade.
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L. zarz4d Fundacji kieruje dzialarnoscia Fundacji oraz reprezentuje jq
na zewrl4lrz.

z.

Pracami Fundacji kieruje Dyrektor Fundacji.

-

Do kompetencji Zarzqdu nalez4 ws4ystkie sprawy nie zastrze2one
dla innych organow Fundacii.

J.

4. Do zakresu zadan i kompetencjiZarzqdu nalezy w szczegolnosci:
a) uchwalanie rocznych planow finansowydn oraz sprawozd an z
rch
wykonania,
b) opracowanle spraw ozdan z dzialalno Sci Fundacj i,
c) dysponowanie maj 4tkiem Fundacj i,
d ) uchwalanie regulaminow wewngtrznych Fundacji,
e ) uc hwalanie wysoko Sci wynagrodzenia czLonkow zarz4du
i przedkladanie uchrn,aly w tej sprawie do zatwie rdzenia Radzie,
0 przyjmowanie darowizn, spadkow i subwencji,
o ) corocznie, do
dnia 31 marca roku nastgpnego po roku
b,
sprawozdawczyrn, przedkladanie Radzie Fundac.yi rocznego
sprawozd ania z dzialalnoSci Fundacji,
h I podej mowan ie decy zji
w e wszystkich sprawach n ie przekazanych
do kompctencji innych organow.

s26

Do waznosci uchwal zarz4du wymagana jest zwykla wigkszosc glosou,,
przy obecnosci co najmniej polowy jego czlonkow. w razie.o*.r.j liczby
gi osirr,,u'
r ozstrzyga glos Dyrektora Fundaci i.

s27

1.
oswiadczenie woli w imieniu Fundacji skladajq dwaj czlonkowie
Zarz4du clzialaj 4c y l4cznre.
'2.

w
spran,ach dotycz4cych zatrudniania
pracownikow
oraz
w sprawach nie zwt4zanyd'' z zaci4ganiem zobowi4zan maj4tkowych
po\\'yzeJ 5o0o (slownie: piec tysigcy)
zlotych
oswiadczenia woli
w imieniu Fundacji moLe skladai jednoosobowo Dyrektor Fundacii.

Rozdzial V
Zrniana statutu i zmiana celu Fundacji

s28

1. zrniana statutu moLe byi dokonywana w drodze uchwaly Rady,
podjetej wigkszosct4 2 I 3 wszystkich czlonkow Rady
2' Zmiana statutu w przedmiocie istotnej zmrany celu Fundacji nie jest
mozli'utra.
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Likwidacja

Rozdzial VI
i polqczenie

Fundacji

s2e
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osi4gnigcia celow, dla ktorych
zostala powolana.
2. O likn'idacji Fundacji decyduje Rada w drodze uchwaly podjgtej
jednoglosnie.
Fundacja rnoLe sie pol4czyc z rr'r'1 fundacj4 dla efektywnego
realizowania swoich celow. Polqczente z inna fundacj4 nie rno2e
nast4pii, jeIeli w jego wyniku moglby ulec istotnej zrmanie cel
Fundacji.
4 . O pol4czeniu Fundacji z rrrn4 fundacja decyduje Rada w drodze
uchr,r.aly podjEtej u'iekszoScia 2 I 3 glosow.

s30
po
maj4tkowe
pozostale
przeprowadzeniu
likwidacji
Srodki
przeznaczone sa na cele zbteLne z ce\ami statutowymi Fundacji. Rada
w uchu,ale
podejmuje
rowmeL
decyzlE
o
likwidacji
Fundacji
o przeznaczeniu Srodkow maj4tkowych Fundacji.

Tekst jednolity Statutu przyjgty jednoglo3nie uchwal4 Nt kIZOOO
Rady Fundacji na posiedzeniu w dniu 16 pa2dziernika 2o,o,6roku.

Przewodniczqcy
Rady

Czlonek Rady
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