STATUT FUNDACJI „FUNDACJI RENOVO”
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy statut normuje działalność fundacji pod nazwą „Fundacja Renovo” z
siedzibą w Nowym Sączu. -----------------------------------------------------------------------------§2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właś ciwego
realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§3
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§4
Celem Fundacji jest działalność w zakresie pomocy w odbudowie lub remoncie
mieszkań, budynków i budowli, zniszczonych bądź uszkodzonych wskutek kataklizmów lub innych
zdarzeń losowych. ---------------------------------------------------------------------------------------§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: ---------------------------------------------- a) wspieranie materialne i rzeczowe zniszczonych gospodarstw domowych, placówek i instytucji
publicznych;
--- b) zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne
przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom

instytucjom i prywatnym gospodarstwom

domowym, o których mowa w pkt. a); ------------------------------------------------------------------ c) prowadzenie działań budowlanych i remontowych; --------------------------------------------- d) prowadzenie baz danych związanych z działaniami Fundacji; -------------------------------- e) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności
młodzieży;
--- f) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, osobami prawnymi, osobami
fizycznymi i innymi podmiotami; działającymi w zakresie objętym celem Fundacji; a także wspieranie
ich działalności; -------------------------------------------------------------------------------------------- g) 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; ------

--- h) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadc zeń oraz
udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji
profilu działania; ------------------------------------------------------------------------------------------- i) prowadzenie działalności gospodarczej określonej w statucie i przeznaczanie zysków z tej
działalności na realizację celów Fundacji. -----------------------------------------------------------ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUDACJI
§6
Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 2.000zł (dwa tysiące
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez
Fundację w toku jej działania. -------------------------------------------------------------------------§7
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem. -----2. Fundacja nie ma prawa: ------------------------------------------------------------- a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów,
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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”; -------------------------- b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów 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; --- c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji; ------------------- d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. ---------- ---§8
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: ----------------------------------- a) darowizn, spadków i zapisów; --------------------------------------------------------------------- b) ze zbiórek i imprez publicznych; ------------------------------------------------------------------ c) z majątku nieruchomego i ruchomego; ----------------------------------------------------------- d) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację; ------------------------------------ e) aukcji internetowych; ------------------------------------------------------------------------------- f) reklam. -------- --------------------------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI
§9
Organami Fundacji są: ----------------------------------------------------------------- a) Fundator;
--- b) Zarząd Fundacji; ------------------------------------------------------------------------------------ c) Rada Fundacji; --------------------------------------------------------------------------------------- d) Rada Doradcza. -----------------------------------------------------------------------------------§ 10
1. Fundator jest uprawniony do: ------------------------------------------------------ a) do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji; ------------------------------------ b) do powoływania i odwoływania Członków Zarządu; ------------------------------------------- c) do reprezentowania Fundacji w czynnościach prawnych z członkami Zarządu oraz w sporach z
członkami Zarządu; ---------------------------------------------------------------------------------------- d) ustalania wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji za wykonywanie przez nich
swych czynności, jeżeli Fundator postanowi o przyznaniu im takiego wynagrodzenia. --------2. W razie śmierci Fundatora jego uprawnienia wykonywać będzie Rada Fundacji, z
tym, że Członków Rady Fundacji powołują i odwołują – w razie potrzeby – dotychczasowi
Członkowie Rady Fundacji bezwzględną większością głosów. ------------------ -----------------§ 11
1. Zarządu Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i
odwoływanych rzez Fundatora.
2. W skład pierwszego zarządu wchodzą: -------------------------------------------------------------- a) Łukasz Zbigniew Koczenasz – jako Prezes Zarządu; ------------------------------------------ b) Łukasz Ziemnik – jako Członek Zarządu; ------------------------------------------------------ c) Mateusz Mrozowski – jako Członek Zarządu. -----------------------------------------------3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji zgodnie z przepis ami prawa i
statutem oraz reprezentuje Fundację. -----------------------------------------------------------------4. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje się pocztą, pocztą elektroniczną lub faxem,
co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. Razem z zawiadomieniem należy podać porządek
obrad.
5. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbyć gdy wszyscy członkowie Zarządu
zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.

------------------------------------------------------------

6. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem obrad i głosowania
Zarządu Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażą zgodę na wprowadzenie
danej sprawy do porządku obrad. --------------------------------------------------------------------7. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbyć także bez zachowania powyższych

wymogów, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni oraz wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i
proponowany porządek obrad.

-----------------------------------------------------------------------

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu (ilość
głosów „za” jest większa niż ilość głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia
się). W przypadku gdyby Zarząd liczył dwóch członków, do podjęcia uchwały Zarządu wymagana jest
zgoda obu członków. -- ----------------------------------------------------------------------------------9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wobec osób trzecich wymagane
jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu. Do przyjmowania oświadczeń woli w
imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. -------------------§ 12
1. Rada Fundacji sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji. Do
szczegółowych uprawnień Rady Fundacji należy przede wszystkim: ------------------------------- a) kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z prawem i statutem; ------------- b) kontrola wykonywania przez Zarząd jego uchwał oraz kontrola zgodności działalności Zarządu
z prawem i statutem;

-----------------------------------------------------------------------------------

--- c) przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał przez Zarząd
oraz co do zgodności jego działalności z prawem i statutem; ---------------------------------------- d) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd. ------------------------2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora. ---------------------------------------------------------------------3. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach w razie potrzeby, co najmniej dwa razy
w roku. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, co najmniej połowa członków Rady Fundacji,
lub Prezes Zarządu. ------------------------------------------------------------------------------------4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje się pocztą, pocztą elektroniczną lub fa xem, co
najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

Razem z zawiadomieniem należy podać

porządek obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------5. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć gdy wszyscy członkowie Rady zostali
o nim prawidłowo zawiadomieni.

--------------------------------------------------------------------

6. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem obrad i głosowania
Rady Fundacji, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na wprowadzenie danej
sprawy do porządku obrad.

----------------------------------------------------------------------------

7. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć także bez zachowania powyższych
wymogów, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni oraz wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i
proponowany porządek obrad.

-----------------------------------------------------------------------

8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów członków Rady
(ilość głosów „za” jest większa niż ilość głosów „przeciw”; głosów „wstrzymujących się” nie

uwzględnia się). -----------------------------------------------------------------------------------------§ 13
1. Rada Doradcza jest organem doradczym Fundacji. Pozostałe organy Fundacji nie
są związane stanowiskiem Rady Doradczej. --------------------------------------------------------2. W skład Rady Doradczej wchodzą osoby powołane przez Zarząd. --------3. Członkom Rady Doradczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywanych
czynności.
ROZDZIAŁ V: DZIAŁALOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 14
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, działalność gospodarczą w zakresie:

--- a) 18.11.Z Drukowanie gazet, ------------------------------------------------------------------------- b) 18.12.Z Pozostałe drukowanie, -------------------------------------------------------------------- c) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, ------------------- d) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, ------------------------------------------------------ e) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, ---------------------------------------- f) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz
inżynierii lądowej i wodnej, ------------------------------------------------------------------------------ g) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ----------------------------------- h) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, ------- i) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia
hydraulicznego i grzejnego, ------------------------------------------------------------------------------- j) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------------------------------- k) 58.11.Z Wydawanie książek, ----------------------------------------------------------------------- l) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ------------------- m) 58.13.Z Wydawanie gazet, ------------------------------------------------------------------------ n) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ------------------------------------ o) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ----------------------------------------------------- p) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, ---- q) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi,
--- r) 59.13.Z Działalność zwiążą na z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
---

--- s) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, ---------------------------------------------- t) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ------------------------- u) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, ------------------------------------------------------ v) 74.90.Z Pozostała

działalność

profesjonalna,

naukowa

i

techniczna,

gdzie

indziej

niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------- w) 82 19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura, --------------------------------------------------------- x) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. ---------------

§ 15
Fundacja może być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego. ----§ 16
Dochody z działalności gospodarczej i z tytułu uczestnictwa w spółkach, Fundacja
przeznaczy wyłącznie na realizację jej celów statutowych. ----------------------------------------ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU
§ 17
1. Zarząd jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego statutu, w tym także
do dodania nowych celów Fundacji. ------------------------------------------------------------------2. Wyjątkiem od zasady z ust. 1 są postanowienia dotyczące kompetencji Fundatora
oraz składu i kompetencji Rady Fundacji; których zmiana należy do Fundatora.

--------------

3. Zmiana statutu, w zakresie jakim należy do Zarządu, wymaga jednomyślności
wszystkich członków Zarządu.

-----------------------------------------------------------------------

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie wymaga jednomyślności wszystkich członków Zarządu. ------§ 19
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. -------------------------------------§ 20
Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga jednomyślności wszystkich członków
Zarządu.
§ 21
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których
działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym przez Zarząd. -----------------------------§ 22
Notariusz poinformował stawających o treści przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 roku o fundacjach, a w szczególności o tym, że Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą jej
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. ----------------------------------------------------------

