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Statut Fundacji „dzień dobry! kolektyw kultury” 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Kamila M. Wieczorka, zwanego dalej Fundatorem, aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Onichimowskiego w Kancelarii Notarialnej 

Marcina Onichimowskiego w Katowicach (40-031) przy ulicy Henryka Sienkiewicza 19/3, w dniu 

02.03.2017 (drugiego marca dwa tysiące siedemnastego roku). 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji są Świętochłowice. 

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że może ona 

prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 4 

Celem statutowym Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa i kulturalna, szczególnie w zakresie 

rozwoju i upowszechniania wyników badań nauk humanistycznych i społecznych, w tym celami 

szczegółowymi Fundacji są: 
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a. wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym, badawczym i literackim, 

b. upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych, badawczych i literackich, 

c. rozpowszechnianie i utrwalanie wiedzy na temat istotnych zjawisk z zakresu humanistyki, 

d. popularyzacja wyników badań naukowych i dzieł literackich, 

e. wspieranie i/lub realizowanie konkretnych inicjatyw artystycznych oraz edukacyjnych, 

f. rozwój innowacyjności, transinterdyscyplinarności oraz interdyscyplinarności, 

g. prowadzenie i wpieranie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju 

i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa, 

h. komercjalizacja wyników badań, 

i. upowszechnianie dziedzictwa oraz kultury lokalnej i ogólnokrajowej, 

j. animacja kultury. 

 

§ 5 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych (czasopisma, 

monografie, książki), 

b. prowadzenie działalności edycyjnej, redaktorskiej w zakresie realizacji celów statutowych 

(korekta, skład, redakcja czasopism, monografii, książek, artykułów, tekstów naukowych, 

popularnonaukowych, literackich), 

c. prowadzenie własnych projektów naukowo-badawczych, 

d. organizację wykładów, konferencji, kongresów, seminariów oraz innych przedsięwzięć 

o charakterze edukacyjnym, naukowym, literackim i artystycznym, 

e. wspieranie inicjatyw o charakterze naukowym i literackim oraz pomoc w realizacji badań 

naukowych, 

f. udzielanie wsparcia organizacyjnego, rzeczowego oraz finansowego dla naukowców, 

g. fundowanie stypendiów. 

2. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja oprócz realizacji inicjowanych przez siebie 

przedsięwzięć może również współpracować z innymi organizacjami i osobami. Współdziałanie to 

może mieć charakter wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 
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§ 6 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. 

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych 

jednostek organizacyjnych. 

3. Dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 

4. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji obejmuje, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 

a. 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 

b. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

c. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

d. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach, 

e. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 

f. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami 

i targowiskami, 

g. 51.11.Z Wydawanie książek, 

h. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

i. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

j. 63.12.Z Działalność portali internetowych, 

k. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych, 

l. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

m. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 

n. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 7 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwóch tysięcy złotych) – z czego 
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1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczony zostaje na realizację celów statutowych Fundacji oraz 1000 

(jeden tysiąc) złotych na działalność gospodarczą Fundacji - oraz inne mienie nabyte przez Fundację w 

toku działania. 

 

§ 8 

1. Przychody Fundacji pochodzą z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 

b. dotacji i subwencji od osób prawnych, 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d. dochodów z majątku fundacji, 

e. odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 

g. odsetek i lokat bankowych. 

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 

statutową. 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 9 

Władzę w Fundacji pełni Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

§ 10 

1. Skład Zarządu powołuje Fundator. 

2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób, w tym Prezesa. 

3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu. 

4. Zarząd w określonym składzie pełni swoje obowiązki do odwołania. 

5. Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Zarządu leży w gestii Fundatora, podobnie jak 

usunięcie konkretnego członka Zarządu oraz nominowanie nowego członka Zarządu (Fundator nie 

musi wchodzić w skład Zarządu).  
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6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Fundacji, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu, 

d. niewypełniania nałożonych na niego obowiązków, np. w przypadku rażącej 

niegospodarności, 

e. odwołania przez Fundatora. 

 

§ 11 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

b. wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji, 

c. realizacja celów statutowych, 

d. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

h. zmiana statutu, 

i. prowadzenie działalności gospodarczej, 

j. podjęcie decyzji o połączeniu lub likwidacji Fundacji. 

 

§ 12 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, 

a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 7 dni przed planowanym 

spotkaniem. 
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3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. 

 

Rozdział V. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych 

§ 13 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem majątkowych, składać 

może każdy członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Fundacji. 

 

Rozdział VI. Zmiana statutu 

§ 14 

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd uchwałą przyjętą 2/3 głosów wszystkich członków 

Zarządu. 

2. Zmiana może dotyczyć także celów określonych w akcie założycielskim – jednak tylko w wypadku 

ich poszerzenia dla efektywniejszego realizowania celów podstawowych. Fundacja nie może zmienić 

swojego pierwotnego celu działania. 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji. 

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie. 

 

§ 16 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 
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wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd uchwałą podjętą jednomyślnie. 

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 


