STATUT FUNDACJI VIOLET KIWI
tekst jednolity w brzmieniu uchwalonym 28 czerwca 2017 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą FUNDACJA VIOLET KIWI, zwana dalej „fundacją”, ustanowiona przez
Małgorzatę Myszkowską, zwaną dalej „fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym
2 września 2014 r. przez Tomasza Czyżewskiego Notariusza w Konstancinie-Jeziornie,
Rep. A nr 2831/2014, działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego
statutu.
§2
Siedzibą fundacji jest Habdzin w gminie Konstancin-Jeziorna, w powiecie piaseczyńskim,
w województwie mazowieckim.
§3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§4
Celem fundacji jest:
1) propagowanie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk
zainteresowanych rozwojem i popularyzacją różnych form aktywności fizycznej,
3) zwiększanie świadomości ekologicznej,
4) promocja przyjaznych dla środowiska form transportu i technologii,
5) edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego
wypoczynku
i zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,
6) promocja i wsparcie inicjatyw kulturalnych i działalności twórczej,
7) propagowanie form spędzania czasu rozwijających kreatywność i podnoszących
sprawność intelektualną,
8) przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji, w szczególności ze względu
na płeć, wiek, stan zdrowia, rasę, narodowość, orientację seksualną i światopogląd,
9) promocja i organizacja wolontariatu,
10) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe.
§5
Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

§6
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
2) edukację w zakresie organizacji imprez i merytoryczne wsparcie inicjatyw
innych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
3) wsparcie techniczne inicjatyw innych podmiotów,
4) wsparcie szkół i przedszkoli,
5) organizację pozaszkolnych formy edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
6) organizację zajęć i warsztatów sportowych, rekreacyjnych i artystycznych,
7) tworzenie internetowej bazy danych o inicjatywach innych organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych,
8) propagowanie w internecie dobrych praktyk i know-how z zakresu działalności
fundacji,
9) wsparcie finansowe inicjatyw innych organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych,
10) organizację wolontariatu,
11) aktywne działania na rzecz ochrony i zachowania bioróżnorodności
środowiska naturalnego, w tym wykonywanie nasadzeń roślinności
kompensującej emisję dwutlenku węgla i tworzenie dogodnych habitatów dla
zwierząt dziko żyjących.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§7
1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku działania.
2. Z określonego w ustępie poprzedzającym funduszu założycielskiego kwotę 1.500 zł
(tysiąc pięćset złotych) przeznacza się na prowadzenie przez fundację działalności
gospodarczej.
§8
Dochody fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji, grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku fundacji,
5) dochodów z prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej.
§9
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa zarząd fundacji. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej
zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 10
Całość dochodów fundacji przeznacza się wyłącznie na jej działalność statutową.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 11
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
§ 12
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji
celów statutowych.
§ 13
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana – 94.99.Z,
2) działalność obiektów sportowych – 93.11.Z,
3) pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z,
4) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z,
5) działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z,
6) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z,
7) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet – 47.91.Z,
9) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
10) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
11) działalność portali internetowych – 63.12.Z,
12) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 63.99.Z,
13) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
– 85.51.Z,
14) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – 85.52.Z,
15) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
– 85.59.B,
16) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z,
17) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – 93.21.Z,
18) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z.
ORGANY FUNDACJI
§ 14
Organami fundacji są:
- fundator,
- zarząd,
– rada fundacji.

I FUNDATOR
§ 15
1. Fundator powołuje i odwołuje członków zarządu. Wśród członków zarządu fundator
wskazuje prezesa fundacji.
2. Fundator może powołać radę fundacji oraz odwoływać całą radę lub poszczególnych
jej członków.
3. W przypadku odwołania członków organów wymienionych w ustępach
poprzedzających, fundator powołuje nowych członków w miejsce odwołanych na czas
pozostały do końca kadencji. W przypadku odwołania całego składu organu, kadencja
ulega przerwaniu i biegnie od nowa od chwili powołania nowego składu organu.
4. W przypadku powołania rady fundacji wszystkie kompetencje fundatora przechodzą
na radę z wyjątkiem powoływania i odwoływania rady lub poszczególnych jej członków
oraz wnioskowania o zwołanie posiedzenia rady. W przypadku odwołania całej rady
lub wygaśnięcia kadencji wszystkie kompetencje przechodzą z powrotem na fundatora.
5. Fundator w każdym czasie może żądać od zarządu udostępnienia wszelkich
dokumentów związanych z działalnością fundacji.
§ 16
Fundator może dokonywać zmian w statucie fundacji. Zmiany mogą w szczególności
dotyczyć celu, dla którego fundacja została ustanowiona.
§ 17
Fundator może postanowić o połączeniu fundacji z inną fundacją, także jeśli pociągnie
to za sobą istotną zmianę celu fundacji.
II ZARZĄD
§ 18
1. Zarząd fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu majątkiem fundacji i kierowanie działalnością
gospodarczą fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników fundacji,
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji
innych organów,
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną
fundacją oraz likwidacja fundacji.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile fundator podejmie
stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.
§ 19
Zarząd składa się z od jednego do trzech członków.

§ 20
1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes fundacji z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
fundatora lub któregokolwiek członka zarządu, powiadamiając pozostałych członków
zarządu o terminie i miejscu posiedzenia.
3. Uchwały zarządu podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów
członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
prezesa zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego. W takim
przypadku niezbędne jest poinformowanie wszystkich członków zarządu o treści
uchwały oraz wyznaczenie im odpowiedniego terminu do oddania głosu.
III RADA FUNDACJI
§ 21
1. W skład rady fundacji wchodzi od trzech do pięciu członków, powoływanych
na wspólne, pięcioletnie kadencje.
2. Członkostwo w radzie ustaje wskutek śmierci lub rezygnacji członka rady.
3. W przypadku śmierci fundatora, ustaje kadencyjność rady. Od tej pory członkostwo
w radzie może ustać wyłącznie z przyczyn określonych w ust. 2 lub z powodu
wykluczenia jednomyślną uchwałą pozostałych członków rady. Nowi członkowie rady
powoływani są uchwałą pozostałych członków rady.
4. Nie można łączyć członkostwa w radzie z pełnieniem funkcji w zarządzie.
5. Członkowie rady nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie,
za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych kosztów związanych w pracą rady, w tym
kosztów podróży.
6. Do kompetencji rady fundacji należy:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością fundacji i realizacją celów, dla których
fundacja została ustanowiona; w szczególności rada fundacji ma prawo żądać od
zarządu udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z działalnością
fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków zarządu; przepis § 15 ust. 3 stosuje się
odpowiednio,
3) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania i wysokości wynagrodzenia
członków zarządu,
4) dokonywanie zmian w statucie fundacji; zmiany mogą w szczególności dotyczyć
celu, dla którego fundacja została ustanowiona,
5) podejmowanie uchwał o połączeniu fundacji z inną fundacją, także jeśli
pociągnie to za sobą istotną zmianę celu fundacji,
6) powoływanie i odwoływanie likwidatorów fundacji.
§ 22
Ze swojego grona rada wybiera przewodniczącego.

§ 23
1. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek fundatora lub któregokolwiek członka rady.
3. Uchwały rady podejmowane są w drodze głosowania, zwykłą większością głosów
członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego.
4. Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania pisemnego. W takim
przypadku niezbędne jest poinformowanie wszystkich członków rady o treści uchwały
oraz wyznaczenie im odpowiedniego terminu do oddania głosu.
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 24
Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważniony jest każdy z członków
zarządu samodzielnie.
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji
lub w przypadku osiągnięciu celów, dla których została ustanowiona.
2. W przypadku postawienia fundacji w stan likwidacji dotychczasowi członkowie
zarządu stają się likwidatorami. Fundator może odwoływać i powoływać likwidatorów.
3. W trakcie likwidacji fundacja posługuje się nazwą z dodatkiem „w likwidacji".
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji fundacji przekazywane są na rzecz innej
fundacji lub organizacji społecznej o podobnym celu z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

FUNDATOR
Małgorzata Myszkowska

