STATUT FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO „StartGO!”
Tekst jednolity na dzień 28 lutego 2014 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja Rozwoju Osobistego „StartGO!”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z
dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Patrycję Załuską, zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza – panią Magdalenę Dubicką, w Kancelarii
Notarialnej w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej nr 85 lok. 88, w dniu 28 lutego
2014 r., Repertorium A Nr 52/2014.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. gospodarki.
§4
1. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja „StartGO!”.
2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym
się do realizacji celów Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju aktywności i przedsiębiorczości osób od 0 do 100 lat, dzięki
czemu będą mogły w pełni realizować swój potencjał i prowadzić spełnione życie.
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§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Podejmowanie działań edukacyjnych, w szczególności na rzecz rozwoju aktywności,
przedsiębiorczości i innowacyjności oraz upowszechniania nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
finansowej i z zarządzania;
2. Wykorzystywanie nowych technologii w celu tworzenia stron, portali, aplikacji, systemów,
programów, gier, serwisów itp. narzędzi;
3. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość, w tym edukację i wsparcie
skutecznego rozpoczynania, prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej i społecznej
oraz upowszechnianie stosowania dobrych praktyk;
4. Inspirowanie, tworzenie i wspieranie społeczności, grup, projektów i narzędzi służących
edukacji oraz wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów;
5. Organizowanie, finansowanie i wspieranie: szkoleń, konferencji, treningów, wykładów,
badań
opinii
publicznej,
badań
rynku,
badań
naukowych,
akcji
społecznych,
informacyjnych
kampanii
społecznych, konkursów
oraz
innych
wydarzeń związanych z celami Fundacji;
6. Pomoc finansową, rzeczową i edukacyjną osobom potrzebującym;
7. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób uzdolnionych lub o szczególnych osiągnięciach;
8. Organizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i rodzin
związanych z celem Fundacji;
9. Współpracę z firmami, instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi
i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, uczelniami oraz osobami fizycznymi;
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
12. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem w pracy;
13. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
15. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji;
16. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
17. Promocję i organizację wolontariatu;
18. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
19. Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
21. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-20
niniejszego paragrafu.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
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§ 10
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 fundatora, 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.
§ 11
1.
a.
b.
c.
d.

Dochody fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,
dochodów ze zbiórek publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
dochodów z nieruchomego i ruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw
majątkowych,
e. aukcji internetowych,
f. odsetek od lokat bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.
§12
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną
przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE FUNDACJI
§ 14
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
§15
1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

3

3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Do składu Zarządu Fundator może wyznaczyć samego siebie.
§16
Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, z powodu:
1. Działania na szkodę Fundacji.
2. Nie uczestniczenia w pracach Zarządu.
3. Nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków.
4. Nie przestrzegania statutu Fundacji.
5. Skazania prawomocnym wyrokiem karnym.
6. Długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
7. Zrzeczenia się członkostwa.
§17
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
1. Z chwilą śmierci,
2. W przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,
3. W razie odwołania.
§18
1.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zarząd kieruje działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
Kierowanie działalnością Fundacji,
Realizacja celów statutowych,
Sporządzanie planów pracy i budżetu,
Zarządzanie majątkiem Fundacji,
Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
Tworzenie
i
likwidacja
oddziałów, zakładów, filii
i innych
jednostek
Fundacji,
określanie ich zasięgu terytorialnego, przedmiotu działalności, organów i ich kompetencji.
h. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
i. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji
§19
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia
Zarządu
zwołuje
Prezes,
przysyłając
informację
o
terminie
pocztą
elektroniczną,
a
w przypadku
braku
takiej możliwości
listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje
funkcje społecznie, na podstawie stosunku
cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków
Zarządu ustala Prezes Zarządu
§20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
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2. W
sprawach
rodzących zobowiązania
Fundacji
na
kwotę
powyżej 10.000
(dziesięć tysięcy) złotych, wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa.
§21
Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób skupionych
wokół idei Fundacji.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22
Decyzję w sprawie zmiany Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały
§23
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej
uchwały na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały na
wniosek Zarządu Fundacji.
§25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejonowy
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