Statut Fundacji Libertas.pl
Rozdział I – postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja LIBERTAS.PL, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego oraz
postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Witolda Wieszczka, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Grzejszczak w kancelarii notarialnej
w Łodzi, ul. Piotrkowska 69, w dniu 1 lipca 2016 roku.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie oraz otwierać biura w Polsce i poza jej granicami,
a także przystępować do spółek oraz spółdzielni i fundować inne fundacje.
5. Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać wolontariuszy i pracowników.
6. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi.

§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 IV 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, w sferze
wybranych zadań publicznych określonych w powyższej ustawie.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych i pokrycie kosztów działalności statutowej.

§4
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.

§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki oraz tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami czy wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II – majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz środki finansowe i inne aktywa
uzyskane lub nabyte przez Fundację w okresie jej działalności.
2. Na Fundusz Założycielski składa się kwota 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz majątek
trwały: zestaw komputerowy o wartości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset złotych).
3. W ramach Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą Fundator przeznaczył
kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§7
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji (grantów) i subwencji osób prawnych oraz fizycznych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku Fundacji,
e) odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych,
f) działalności gospodarczej,
g) innych wpływów.
2. Majątek i dochody służą realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, dochody Fundacji pochodzące z dotacji,
darowizn, spadków i zapisów mogą być używane do realizacji wszystkich celów Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia uprawnionym do złożenia oświadczenia

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd Fundacji, który może to
zrobić tylko wówczas, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział III – cele i zasady działania Fundacji
§8
1. Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną. Może też prowadzić działalność
gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że
dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
3. Cele działalności statutowej można zmienić poprzez zmianę Statutu.

Działalność statutowa
§9
Statutowymi celami fundacji są:
1. Wspieranie działalności twórców oraz pasjonatów w każdym wieku, w tym również
działalności emerytów i osób niepełnosprawnych.
2. Promowanie szeroko pojętej kultury, sztuki i nauki.
3. Upowszechnianie dbałości o piękno języka polskiego.
4. Popularyzowanie podróżowania, turystyki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.
5. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej, w tym podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowych.
6. Promocja zdrowia i ekologii – zachęcanie do zdrowego, aktywnego trybu życia w zgodzie z
przyrodą.
7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Krzewienie idei różnorodności.
9. Propagowanie wartości libertariańskich.

§ 10
Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1. Publikowanie treści na łamach miesięcznika Libertas.

2. Działalność redaktorską i wydawniczą.
3. Organizowanie konkursów i imprez popularyzujących cele Fundacji.
4. Popieranie inicjatyw służących celom Fundacji.
5. Współpracę z różnymi podmiotami.
6. Inne działania służące celom statutowym fundacji.

Działalność gospodarcza
§ 11
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może obejmować takie
dziedziny jak:
• handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
◦ PKD 47.1 – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
◦ PKD 47.2 – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
◦ PKD 47.4 – sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
◦ PKD 47.5 – sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
◦ PKD 47.6 – sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
◦ PKD 47.7 – sprzedaż detaliczna
w wyspecjalizowanych sklepach

pozostałych

wyrobów

prowadzona

◦ PKD 47.8 – sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
◦ PKD 47.9 – sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami
• działalność wydawnicza
◦ PKD 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
◦ PKD 58.2 – działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
• działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych
◦ PKD 59.1 – działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
◦ PKD 59.2 – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

• działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana
◦ PKD 62.01 – działalność związana z oprogramowaniem
◦ PKD 62.02 – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
◦ PKD 62.03 – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
◦ PKD 62.09 – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
• działalność usługowa w zakresie informacji
◦ PKD 63.1 – przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi
◦ PKD 63.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
• działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
◦ PKD 68.1 – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
◦ PKD 68.2 – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
◦ PKD 69.2 – działalność rachunkowa
• działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
◦ PKD 70.2 – doradztwo związane z zarządzaniem
• reklama, badanie rynku i opinii publicznej
◦ PKD 73.1 – reklama
◦ PKD 73.2 – badanie rynku i opinii publicznej
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
◦ PKD 74.1 – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
◦ PKD 74.2 – działalność fotograficzna
◦ PKD 74.3 – działalność związana z tłumaczeniami
◦ PKD 74.9 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
• wynajem i dzierżawa
◦ PKD 77.1 – wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
◦ PKD 77.2 – wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
◦ PKD 77.3 – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych
◦ PKD 77.4 – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim
• działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała
działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
◦ PKD 79.1 – działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów
turystyki

◦ PKD 79.9 – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związane
• działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
◦ PKD 82.1 – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą
◦ PKD 82.3 – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
◦ PKD 82.9 – działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• edukacja
◦ PKD 85.5 – pozaszkolne formy edukacji
◦ PKD 85.6 – działalność wspomagająca edukację
• działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
◦ 90.0 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
• działalność organizacji członkowskich
◦ PKD 94.1 – działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji
profesjonalnych
◦ PKD 94.9 – działalność pozostałych organizacji członkowskich
• naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
◦ PKD 95.1 – naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego
◦ PKD 95.2 – naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego
• pozostała indywidualna działalność usługowa
◦ PKD 96.1 – pozostała indywidualna działalność usługowa

Rozdział V – władze Fundacji
§ 12
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd, w razie potrzeby, może powołać Radę Fundacji, zwaną dalej Radą.

Zarząd
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej ilości członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na czas nieoznaczony.

3. W przypadku śmierci Fundatora nowi członkowie Zarządu powoływani są jednogłośnie
przez pozostałych członków Zarządu w jawnym głosowaniu.
4. Funkcję pierwszego Prezesa Zarządu pełni Fundator.
5. Funkcje członków i Prezesa Zarządu można pełnić dożywotnio.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu,
śmierci członka Zarządu, trwalej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek
choroby lub ułomności, bądź odwołania przez Fundatora.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą:
•

powoływanie Prezesa Zarządu;

•

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

•

dbanie o realizację celów statutowych;

•

sporządzanie planów finansowych i pracy fundacji;

•

sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

•

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

•

zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

•

podpisywanie umów z wolontariuszami;

•

dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;

•

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

•

podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz
o ich tworzeniu;

•

w przypadku powołania Rady Fundacji – przygotowanie i przedstawianie jej do
zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej oraz rocznego
sprawozdania finansowego w terminie do 30 III roku następnego;

•

inne sprawy niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji pozostałych organów.

§ 15
1. Zarząd najważniejsze decyzje podejmuje podczas posiedzeń, w formie uchwał. Do podjęcia
decyzji wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu oraz zwykła
większość głosów członków Zarządu obecnych na danym posiedzeniu.
2. Głosowania są jawne.

3. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Do dokonania zmian w Statucie, wyboru Prezesa Zarządu oraz podjęcia decyzji o likwidacji
Fundacji niezbędna jest jednomyślność i obecność wszystkich członków Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes.
6. O posiedzeniu Zarządu muszą być poinformowani wszyscy jego członkowie (za pomocą
poczty tradycyjnej lub elektronicznej).
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

§ 16
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Sposób reprezentacji
§ 17
1. Wszelkie zobowiązania finansowe może podejmować tylko Prezes Zarządu lub osoba
pisemnie przez niego upoważniona.
2. W pozostałych sprawach reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu
samodzielnie.

Rada Fundacji
§ 18
1. Fundator może powołać Radę Fundacji.
2. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
3. Rada składa się z od 2 do 7 członków.
4. Kadencja Rady, w zależności od postanowienia Fundatora, może być dożywotnia lub trwać
tylko przez określony czas.
5. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy kierują
jej pracami.
6. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji członka Rady, śmierci
członka Rady, trwalej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub

ułomności, bądź odwołania przez Fundatora (lub jego spadkobiercę).
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
8. Zapisy dotyczące Rady przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się tylko wówczas, gdy
Rada zostanie powołana do życia poprzez ustalenie jej składu.

§ 19
1. Do zadań Rady Fundacji należą w szczególności:
•

wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Fundatora i Zarząd;

•

nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji;

•

zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności;

•

udzielanie absolutorium Zarządowi.

§ 20
1. Rada zbiera się przynajmniej raz do roku.
2. Spotkanie Rady zwołuje jej Przewodniczący.
3. Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności
przynajmniej połowy członków.
4. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. O posiedzeniu Rady muszą być poinformowani wszyscy jej członkowie (za pomocą poczty
tradycyjnej lub elektronicznej).
6. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, a także inne
osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

Rozdział VI – postanowienia końcowe
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego.

3. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na
rzecz organizacji o zbliżonych celach działających w Polsce bądź poza jej granicami.

§ 22
1. Fundacja składa organowi nadzoru coroczne sprawozdanie ze swej działalności w roku
ubiegłym.

§ 23
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Statut może zostać zmieniony tylko jednogłośnie podjętą uchwałą Zarządu Fundacji.

