STATUT
FUNDACJI pod nazwą Fundacja Loesje Polska
ustalony przez Fundatorów w dniu 23 września 2019 r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 01/2021 w dniu 26 kwietnia 2021 r.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Loesje Polska zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Wandę Grudzień i Emilię Annę Skibę, zwane dalej Fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, w dniu 23 września 2019 r., przed
notariuszem Sławomirem Wiśniewskim, notariuszem w Warszawie (repertorium
A nr 15120/2019) działa na podstawie:
a) przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach;
b) postanowień niniejszego Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może
realizować swoje cele statutowe także poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady, a także przystępować do spółek
i fundacji.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§4
W celu realizacji swoich działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub dla
celów współpracy zagranicznej, Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem
swojej nazwy w wybranych językach.
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§5
Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji oraz posiada znak graficzny, według
wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe, odznaki i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych.
Rozdział II
CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7
Cele Fundacji to:
a) popularyzowanie, promowanie i wspieranie działań z dziedziny kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji;
b) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
c) promocja i organizacja wolontariatu;
d) wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym
działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej i naukowej na
rzecz rozwoju postaw demokratycznych, tolerancji, integracji społecznej,
zwiększenia dostępności do kultury, dialogu międzykulturowego, wyrównania
szans;
e) działania na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie i rozwijanie kontaktów
i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, badanie
lokalnej historii i kultury, rewitalizacja;
g) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
h) wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej;
i) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz inne organizacje realizujące cele
zbieżne z celami Fundacji;
j) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo osoby, grupy osób, wspólnoty i społeczności, nieposiadające
osobowości prawnej a realizujące cele zbieżne z celami Fundacji;
k) wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, zwłaszcza profilaktyki HIV/AIDS
i profilaktyki uzależnień;
l) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
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§8
Fundacja realizuje swoje cele przez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego w zakresie:
1. Organizowanie wydarzeń i projektów kulturalnych i artystycznych, w tym
o charakterze interdyscyplinarnym.
2. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, staży oraz wolontariatu na
poziomie krajowym i poza granicami RP.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie
oraz publikowanie materiałów poświęconych tematyce zgodnej z celami
Fundacji.
4. Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami
Fundacji.
5. Organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych i debat
publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także udział w nich.
6. Finansowanie udziału osób aktywnych na rzecz praw człowieka w warsztatach,
szkoleniach i kursach służących rozwojowi zawodowemu, odbywających się
w kraju lub za granicą – w tym osób będących pracownikami lub
wolontariuszami Fundacji.
7. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej na polu kultury, edukacji i praw
człowieka.
8. Udział w konsultacjach społecznych.
9. Tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami Fundacji;
10. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy.
11. Organizowanie projektów współpracy międzynarodowej opartych na wymianie
doświadczeń, umiejętności i wiedzy oraz dzieleniu się potencjałem kulturalnym,
społecznym i historycznym.
§9
1. Dla zapewnienia realizacji swoich celów, Fundacja prowadzi:
a. działalność statutową
oraz
b. działalność gospodarczą – w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację
celów statutowych.
4. Działalność gospodarcza może być również realizowana poprzez uczestnictwo
Fundacji w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
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§ 10
Zakres działalności gospodarczej Fundacji obejmuje:
1. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z ).
2. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z ).
3. Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z).
4. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z).
5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.19.Z ).
6. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.61.Z).
7. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.71.Z ).
8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet (47.91.Z ).
9. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z).
10. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
(PKD 82.30.Z).

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.200 zł (słownie:
dwa tysiące złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji,
oraz mienie nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się
kwotę 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, dotacji, spadków i zapisów;
b) subwencji osób prawnych i fizycznych;
c) działalności gospodarczej;
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d) zbiórek publicznych;
e) majątku ruchomego i nieruchomego;
f) odsetek bankowych od wkładów pieniężnych.
§ 14
1. Cały dochód Fundacji służy realizacji celów statutowych.
2. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.
§ 15
Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za
granicą i korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd może powoływać stałe komisje i inne ciała o charakterze doradczym
i opiniodawczym.
Rozdział IV.1
RADA FUNDACJI
§ 17
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu
zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia opiniodawcze.
2. Rada składa się z minimum trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz, przygotowuje posiedzenia
Rady oraz przewodniczy im. W razie niemożności wykonywania przez
Przewodniczącego Rady swoich obowiązków, wykonuje je osoba przez
Przewodniczącego wskazana – do czasu ustania przeszkody powodującej
niemożność wykonywania obowiązków statutowych przez Przewodniczącego.
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4.
5.
6.
7.
8.

Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy na czas nieoznaczony.
W skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.
Kolejny skład Rady powołuje Rada w drodze uchwały na trzyletnią kadencję.
Członkowie Rady nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji.
Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady;
b. wykluczenia z powodu działania na szkodę Fundacji – zwykłą większością
głosów przez pozostałych członków Rady i Zarządu działających łącznie;
c. śmierci członka Rady albo choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących
trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji.
§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 19
Do kompetencji Rady należy:
1. Określenie kierunków działalności Fundacji.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
3. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie
wyjaśnień.
4. Zmiana Statutu Fundacji.
5. Podejmowanie uchwał o połączeniu, utworzeniu oddziału lub likwidacji
Fundacji.
6. Wyrażanie opinii lub podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez
Zarząd.
§ 20
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na
wniosek przynajmniej połowy członków Rady albo na innego organu Fundacji,
zgłoszonego w formie pisemnej.
3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy członkowie Rady.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały o zmianie Statutu Fundacji podejmuje Rada bezwzględną większością,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6. Pozostałe uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
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7. W szczególnych wypadkach, bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte
uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na
postanowienie, które ma być powzięte.
§ 21
Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 22
1. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu,
przygotowany do udzielania członkom Rady informacji na temat bieżących
działań i sytuacji Fundacji.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Fundatorzy oraz inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Rady spoza grona członków Rady –
z głosem doradczym.
§ 23
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady, mogą
jednak otrzymywać zwrot kosztów poniesionych w związku z tą działalnością, pod
warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia z Zarządem.
Rozdział IV.2
ZARZĄD FUNDACJI
§ 24
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W ramach kierowania działalnością Fundacji Zarząd w szczególności:
a) podejmuje wszelkie czynności związane z bieżącą działalnością oraz realizacją
celów statutowych Fundacji;
b) tworzy roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
c) zaciąga zobowiązania w imieniu Fundacji;
d) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
e) planuje i prowadzi gospodarkę finansową i działalność gospodarczą Fundacji;
f) zawiera umowy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
g) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
h) powołuje zespoły, komisje i inne ciała oraz określa ich zadania;
i) podejmuje uchwały w sprawie przynależności Fundacji do organizacji
krajowych i zagranicznych;
j) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
k) składa wnioski do Rady o zmianę Statutu;
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l) wnioskuje do Rady o połączenie, utworzenie oddziału lub likwidację Fundacji;
m) zapewnia Radzie obsługę administracyjną i techniczną;
n) powołuje i prowadzi Biuro Fundacji.
3. Do kompetencji Zarządu należą także wszystkie kompetencje niezastrzeżone
dla innych władz Fundacji.
§ 25
1. Zarząd składa się z minimum trzech Członków powoływanych przez
Fundatorów na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
6. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego
Członka Zarządu.
7. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji
określając zakres ich umocowania.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
b. wykluczenia z powodu działania na szkodę Fundacji – zwykłą większością
głosów przez pozostałych członków Rady i Zarządu działających łącznie;
c. śmierci Członka Zarządu albo choroby, ułomności lub utraty sił –
powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji.
§ 26
1. Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek dowolnego Członka Zarządu
lub na wniosek Rady. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia
przez osoby do tego uprawnione, Zarząd zobowiązany jest zwołać posiedzenie
nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. O posiedzeniu muszą być poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
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§ 27
Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach
Rady.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28
1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją pozarządową dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną organizacją pozarządową nie może nastąpić, jeżeli w jego
wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 29
1. Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego
została ustanowiona, lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz
majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad
Fundacją.
3. Likwidatora Fundacji wskazuje Rada, chyba że uchwała Rady stanowi inaczej.
4. Decyzja o likwidacji podejmowana jest bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji, Rada zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Fundacji i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Fundacji. Zastrzega się przekazanie majątku
organizacjom nienastawionym na zysk o celach zbliżonych do celów Fundacji.
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy.
FUNDATORZY
Wanda Grudzień

Emilia Anna Skiba
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