
Załącznik do Uchwały nr 1/2021

w sprawie przyjęcia Statutu Fundacji Kawiarni Najchętniej

Statut 

Fundacji Kawiarni Najchętniej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja  Kawiarni  Najchętniej, zwana  dalej  Fundacją, została  ustanowiona

przez  Jana  Podniesińskiego,  zwanego dalej  Fundatorem, aktem notarialnym

sporządzonym przez Katarzynę Bugajską, zastępczynię notarialną Magdaleny

Witkowskiej, w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Szarej numer 14

lokal.  15,  w  dniu  09.08.2021  roku;  zmienionym  aktem  notarialnym

sporządzonym   Katarzynę  Bugajską,  zastępczynię  notarialną  Magdaleny

Witkowskiej, w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Szarej numer 14

lokal. 15, w dniu 12.10.2021 roku.

 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,

ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego

i o wolontariacie  oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
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 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może

prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. Fundacja może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną;

 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji;

 3. Fundacja  może  używać  identyfikującego  ją  znaku  słowno-graficznego  we

wszystkich kanałach i rodzajach komunikacji. 

 4. Nadzór  nad  Fundacją  sprawuje  Minister  właściwy  do  spraw  kultury,

dziedzictwa narodowego i sportu.

§ 4

W  obszarze  prowadzonej  działalności  gospodarczej  Fundacja  realizuje

paradygmat   ekonomii  społecznej.  Podmiot  ekonomii  społecznej  rozumiany

jest  jako:  organizacja  wyznaczająca  sobie  cele  społeczne,  inwestująca

wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie celów w działalność

lub  we  wspólnotę,  zamiast  kierować  się  potrzebą  osiągania maksymalnego

zysku.

§ 5

Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać nagrody i  wyróżnienia osobom

fizycznym  i prawnym  zasłużonym  dla  Fundacji,  przyczyniającym  się  do
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realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem  Fundacji  jest  inicjowanie  i  prowadzenie  przedsięwzięć  artystycznych,

kulturalnych  oraz  edukacyjnych, dążących  do  wszechstronnego  (merytorycznego,

menadżerskiego,  finansowego)  wspierania  zarówno  artystek  joni  artystów  jak

i odbiorczyń i odbiorców sztuki.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 a) prowadzenie akcji poszerzających dostęp do dóbr kultury oraz promujących

uczestnictwo w życiu kulturalno-artystycznym;

 b) organizowanie  lub  finansowanie wydarzeń  artystycznych  (koncertów,

spektakli teatralnych, wystaw);

 c) organizowanie  lub  finansowanie konferencji  naukowych

i popularnonaukowych, paneli dyskusyjnych oraz spotkań autorskich;

 d) prowadzenie  lub  finansowanie  badań  naukowych  w  obszarach kultury,

sztuki, edukacji artystycznej oraz zarządzania w kulturze; 

 e) prowadzenie działalności wydawniczej;

 f) zamawianie  nowych  dzieł  artystycznych  u  twórców  polskich

i zagranicznych;

 g) prowadzenie działań edukacyjnych (warsztatów, wykładów, kursów);
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 h) fundowanie stypendiów artystycznych;

 i) podejmowanie  współpracy  z  innymi  podmiotami  życia  społecznego

(instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi,  innymi  organizacjami

pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami);

 j) podejmowanie  współpracy  z  podmiotami  zagranicznymi,  realizującymi

misję i cele pokrewne celom Fundacji.

§ 8

 1. Fundacja nie może:

 a) prowadzić  ani  angażować się  w kampanie o charakterze politycznym na rzecz

jakiejkolwiek kandydatki lub jakiegokolwiek kandydata;

 b) prowadzić ani angażować się w kampanie o charakterze politycznym przeciwko

jakiejkolwiek kandydatce lub jakiemukolwiek kandydatowi;

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 1.Majątek Fundacji stanowią:

 a) fundusz założycielski w kwocie 3 000 zł (trzech tysięcy złotych). Z funduszu

założycielskiego  na  działalność  gospodarczą  przeznacza  się  kwotę  1  000 zł  (tysiąca

złotych);

 b) inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10
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 1.Dochody fundacji mogą pochodzić z:

 a) działalności gospodarczej;

 b) darowizn, spadków, zapisów;

 c) dotacji i subwencji od osób prawnych;

 d) zbiórek  (w  tym:  crowdfundingu)  i  imprez  publicznych

prowadzonych przez Fundację;

 e) dochodów z majątku Fundacji;

 f) odsetek bankowych;

 g) innych wpływów.

 2.Całość  dochodów uzyskiwanych  przez  Fundację  –  w tym z  prowadzonej

działalności  gospodarczej  -  jest  przeznaczana wyłącznie na realizację celów

statutowych oraz pokrycie kosztów jej działalności.

 3. Fundacja  zastrzega  sobie  możliwość  odmowy przyjęcia  darowizny lub jej

zwrotu, jeżeli przyjęcie jej, w opinii Prezesa Zarządu, naruszałoby dobre imię

Fundacji.

 4.Dochody  pochodzące  z  dotacji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  mogą  być

użyte  na  realizację  wszystkich  celów  Fundacji,  o  ile  ofiarodawcy  nie

postanowili inaczej.

 5.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa

oświadczenie  o  przyjęciu  spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza  i  to  tylko

wówczas,  gdy w chwili  składania tego oświadczenia jest  oczywiste,  że stan

czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
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Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 11

 1. Fundacja  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  na  ogólnych  zasadach,

określonych w odrębnych przepisach.

 2. Fundacja  prowadzi  działalność  gospodarczą  wyłącznie  w  rozmiarach

służących realizacji celów statutowych.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

 a) Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

Internet – 47.91.Z

 b) Restauracji lub innych stałych placówek gastronomicznych – 56.10.A

 c) Działalności portali internetowych – 63.12.Z

 4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

Rozdział V. Działalność odpłatna pożytku publicznego.

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.

 2. Fundacja  prowadzi  działalność odpłatną  pożytku  publicznego wyłącznie

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
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Rozdział VI. Władze Fundacji

§ 13

 1. Władzami Fundacji są:

 a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, jako organ wykonawczy;

 b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jako organ kontrolno – doradczy.

§ 14

Zarząd:

Kompetencje i obowiązki Zarządu:

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

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 b) realizacja celów statutowych;

 c) sporządzanie planów pracy i budżetów;

 d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

 e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

 f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
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Skład Zarządu:

 3. Zarząd składa się  z 1  do 3  osób ,  w tym Prezesa powoływanych na czas

nieokreślony przez Radę Fundacji.

 4. Skład pierwszego Zarządu powołuje Fundator.

 5. Członkini  lub Członek Zarządu ma prawo do pobierania  wynagrodzenia  za

pracę wykonywaną na rzecz Fundacji, na podstawie umowy o pracę lub innego

stosunku prawnego.

 6.  W umowach między Fundacją  a  Członkinią  lub  Członkiem Zarządu,  oraz

w sporach z nimi Fundację reprezentuje Członkini lub Członek Rady Fundacji

wskazany w uchwale tego organu.

Tryb pracy Zarządu:

 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

na kwartał.

 8. Zarząd  podejmuje  uchwała  zwykłą  większością  głosów,  o  ile  dalsze

postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 9. Zarząd  co  roku  zobowiązany  jest  przygotować  i  publicznie  ogłosić

sprawozdanie z działalności Fundacji.

 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 a) rezygnacji Członkini lub Członka Zarządu;

 b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
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 c) odwołania  przez  Radę  Fundacji,  przy  czym członka  Zarządu,  który  jest

Fundatorem nie można odwołać;

 d) śmierci Członkini lub Członka Zarządu.

§ 15

Rada Fundacji:

Kompetencje i obowiązki   Rady  :  

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 a) doradzanie  Zarządowi  w  sprawie  bieżącej  działalności  Fundacji,  jej

rozwoju i planów strategicznych; 

 b) zatwierdzanie  rocznych  sprawozdań  finansowo  -  merytorycznych

z działalności Fundacji;

 c) nadzór oraz kontrola Zarządu.

Skład Rady  :  

 2. Rada  składa się z 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącego lub Przewodniczącej

 3. Pierwszy skład Rady Fundacji oraz jej Przewodniczącego lub Przewodniczącą

powołuje Fundator.

 4. Kolejnych Członków lub kolejne Członkinie Rady Fundacji powołuje Zarząd.

 5. Przewodniczącego  lub  Przewodniczącą  Rady  powołuje Zarząd  Fundacji  na

okres  kolejnych  12 miesięcy w terminie  do 7  dni  od  posiedzenia  Rady,  na

którym zatwierdzono sprawozdanie  finansowo -  merytoryczne za poprzedni

rok.
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 6. Kadencja Członkiń i Członków Rady trwa 3 lata.

Tryb pracy   Rady:  

 7. Uchwały  Rady  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów,  o  ile  dalsze

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

 8. Posiedzenia  Rady  Fundacji  zwołuje  Przewodniczący  lub  Przzewodnicząca

Rady  na  wniosek  Prezesa  Zarządu,  z wyprzedzeniem  przynajmniej  7  dni

kalendarzowych. 

 9. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz

w roku.

 10.Posiedzenia  Rady  Fundacji  mogą  odbywać  się  w  formule  zdalnej

i stacjonarnej.

 11. W  posiedzeniach  Rady  mogą  uczestniczyć  Członkowie  oraz  Członkinie

Zarządu, nie mając prawa udziału w głosowaniach.

 12. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 a) rezygnacji Członka lub Członkini Rady;

 b) utraty  przez  Członka  lub  Członkinię  Rady  praw  publicznych na  skutek

skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

 c) odwołania  przez  Przewodniczącego lub  Przewodniczącą  Rady  na  skutek

niedopełnienia obowiązków wynikających z postanowień statutu Fundacji;

 d) śmierci Członka lub Członkini Rady.
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§ 16

Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji,  w  tym  w  sprawach  majątkowych,

składać  może  Prezes  Zarządu  Fundacji  samodzielnie  lub  dwóch  członków

Zarządu działających łącznie.

Rozdział. VII. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd po uzyskaniu zgody Rady.  

 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

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

swoich celów.

 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby

ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji

w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie:
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 a)osiągnięcia celów, dla których została ustawiona; 

 b)wyczerpania się jej środków finansowych i majątku; 

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje:

 a) Rada, na wniosek Zarządu.

 b) Decyzja o likwidacji Fundacji podejmowana jest w drodze uchwały Rady

Fundacji podjętej jednomyślnie.

 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

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

przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach:

   § 20

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla

miasta stołecznego Warszawy.

Statut został przyjęty dnia 13.10.2021 roku.

Podpisano:
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