
Warszawa, 13.04.2022 r.

Uchwała nr 06/2022
Zarządu Fundacji Kawiarni Najchętniej

w sprawie zainicjowania akcji pożytku publicznego
Najchętniej Drobiazg.

Działając w oparciu o paragraf 7, punkt 1, podpunkt a) Statutu Fundacji, przewidujący możliwość
realizacji jej celów poprzez “prowadzenie akcji poszerzających dostęp do dóbr kultury oraz
promujących uczestnictwo w życiu kulturalno-artystycznym”; a także wobec pozytywnych efektów
pilotażowego działania podjętego na mocy Uchwały Zarządu nr 02/2022, Zarząd Fundacji Kawiarni
Najchętniej postanawia zainicjować stalą akcję pożytku publicznego o nazwie Najchętniej
Drobiazg.

Podstawowym założeniem akcji jest przeznaczanie części zysku wypracowanego w ramach
działalności gospodarczej Fundacji na zakup legalnych dóbr kultury (dzieł sztuki albo praw dostępu do
nich).

Wysokość aktualnego budżetu akcji będzie określana w oparciu o Politykę dysponowania zasobami
(Politykę wydatków) Fundacji, dostępną na stronie internetowej:
https://kawiarnianajchetniej.pl/polityka-wydatkow/

Szczegółowy Regulamin akcji stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. Będzie także stale dostępny
na stronie internetowej: https://kawiarnianajchetniej.pl/regulamin-akcji-najchetniej-drobiazg/

Zarząd Fundacji postanawia także, że w kwietniu 2022 roku Fundacja może może przeznaczyć na
zakup Drobiazgów 30% zysków osiągniętych w marcu 2022.

Prezes Zarządu
Fundacji Kawiarni Najchętniej

KRS: 0000947347
NIP: 1133049371

www.kawiarnianajchetniej.pl
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Załącznik do Uchwały 06/2022
Zarządu Fundacji Kawiarni Najchętniej

Regulamin akcji pożytku publicznego
“Najchętniej Drobiazg”

prowadzonej przez Fundację Kawiarni Najchętniej.

§ 1
Postanowienia wstępne:

1) Organizatorem akcji jest Fundacja Kawiarni Najchętniej z siedzibą w Warszawie,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000947347.

2) Akcja Najchętniej Drobiazg prowadzona jest z intencją poszerzania dostępu do dóbr
kultury oraz promowania uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. Możliwość
podjęcia tego działania przewiduje punkt 1, podpunkt a), paragrafu 7 Statutu
Fundacji.

3) Akcja ma charakter stały, jest prowadzona od momentu jej ogłoszenia do ostatniego
dnia działalności Fundacji.

4) Podstawową regułą akcji jest jest bezpłatność dla Uczestników oraz Uczestniczek.
Osoby te nie ponoszą kosztów zarówno zakupu dzieł sztuki, jak i ich ewentualnej
dostawy (przesyłki). Wyjątek stanowi sytuacja współdzielenia kosztów przewidziana
w punktach 3. i 4. Regulaminu.

§ 2
Zasady szczegółowe:

1) W ramach akcji Najchętniej Drobiazg Fundacja może dokonać zakupu dzieł sztuki
bądź prawa dostępu do nich. W szczególności:

a) książek (literatury pięknej, naukowej, popularnonaukowej oraz podręczników);
b) nagrań audio i video (muzyki, filmów, rejestracji spektakli teatralnych);
c) biletów wstępu (do galerii, teatrów, kin, sal koncertowych itp);
d) praw dostępu do serwisów streamingowych (np: https://playkrakow.com/,

https://themuba.com/ lub podobnych).
a) materiałów potrzebnych do wytworzenia dzieła sztuki (pracy artystycznej).

2) W ramach akcji Najchętniej Drobiazg Fundacja może sfinansować koszty przejazdu
niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym lub artystycznym, jednak
pierwszeństwo mają zakupy samych dzieł sztuki (dóbr kultury).
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3) Fundacja może pokryć koszty realizacji całego marzenia lub jego części - w
zależności od treści przesłanego Marzenia oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej
organizacji.

4) W sytuacji opisanej w punkcie 3. Fundacja skontaktuje się z Osobą przesyłającą
Marzenie w celu ustalenia szczegółów jego realizacji.

Skąd pochodzą środki na zakupy, i ile Fundacja może ich przeznaczyć?

5) Środki na prowadzenie akcji Fundacja zbiera, przeznaczając 15% zysku
wypracowanego w jej sklepie internetowym w ciągu miesiąca poprzedzającego
miesiąc dokonywania zakupów (np: zakres możliwego działania w lipcu 2022
zostanie ustalony po podliczeniu wyników sprzedażowych za czerwiec 2022 roku).

6) Jeśli któraś z darowizn na rzecz Fundacji zostanie przekazana ze wskazaniem
wsparcia akcji “Najchętniej Drobiazg”, kwota darowizny zasili jej budżet ze skutkiem
natychmiastowym.

7) Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o dofinansowaniu akcji dodatkowymi
środkami. Taki krok wymaga osobnej uchwały, określającej kwotę dofinansowania,
jego źródło, a także przyczynę zwiększenia budżetu.

Jak można zgłaszać potrzeby?

8) Chęć skorzystania z akcji Najchętniej Drobiazg zgłasza się, przesyłając na adres
e-mail mlask[małpa[kawiarnianajchetniej.pl List z marzeniem. (Wzór Listu znajduje
się w paragrafie 5. niniejszego Regulaminu).

9) Każda Osoba ma możliwość skorzystania z akcji jeden raz w ciągu 6 miesięcy.

10) Marzenia realizowane są w kolejności ich wpływu.

11) Zarząd Fundacji ma prawo zadecydować o zmianie tej kolejności - o czym informuje
daną Osobę w oddzielnym liście.

Co się dzieje, gdy środki na dany miesiąc się skończą?

12) Przesłane dotychczas Listy zostaną zarchiwizowane w Księdze marzeń “Najchętniej
bym…”, i przeznaczone do realizacji w kolejnych miesiącach.

13) Informację o aktualnie dostępnych środkach albo ich braku Fundacja publikuje
regularnie, najpóźniej 19 dnia każdego miesiąca.

Kiedy Fundacja może odmówić zakupu?

14) Materiały zakupione w ramach akcji Najchętniej Drobiazg nie mogą naruszać ani
łamać prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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15) Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy zakupu dzieła sztuki, którego dotyczy
prośba, jeżeli w opinii Prezesa Zarządu jego koszt przekracza w danej chwili
możliwości finansowe organizacji.

16) Fundacja zastrzega sobie możliwość odmowy zakupu dzieła sztuki, którego dotyczy
prośba, jeżeli taki zakup naruszałby, w opinii Prezesa Zarządu, dobre imię Fundacji.

17) W przypadku odmów, o których mowa w punktach 15. i 16. Regulaminu Regulaminu,
Fundacja ma obowiązek skontaktować się z zainteresowaną Osobą oraz przekazać
jej uzasadnienie podjętej decyzji.

18) Uzasadnienie zostanie przesłane na adres e-mail podany w Liście z Marzeniem.

Prośba Fundacji do Uczestniczek i Uczestników akcji:

19) Fundacja Kawiarni Najchętniej prosi wszystkie chętne Osoby o dołączenie do Listu z
Marzeniem jednej z dwóch klauzul:

a) zgody na publikację treści listu (jego całości lub części) w mediach
społecznościowych i na stronie internetowej z podaniem swojego imienia i
nazwiska, lub

b) zgody na publikację treści listu (jego całości lub części) anonimowo, bez
podania swojego imienia i nazwiska.

20) do Osób, które skorzystały z akcji, Fundacja kieruje prośbę o umieszczenie na ich
profilach w mediach społecznościowych zdjęcia z książką, filmem czy biletem;
oznaczenie w poście profilu Kawiarni Najchętniej, a także dodanie hashtaga
#NajchętniejDrobiazg.

21) Działanie opisane w punkcie 16. nie jest warunkiem wzięcia udziału w akcji.
Fundacja szanuje prywatność Uczestniczek i Uczestników oraz rozumie, że
wizerunek publiczny jest wyłączną własnością wszystkich Osób.
Powyższa prośba wynika z faktu, że społeczna widoczność jest jednym z kluczowych
zasobów organizacji pozarządowych.

§ 3
Postanowienia końcowe:

1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2022 r.
2) Zmiany Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie poprzez przyjęcie w tej sprawie

Uchwały Zarządu Fundacji.
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§ 5
Wzór Listu z Marzeniem:

[Miejscowość i data]

[Imię i nazwisko]

[adres do wysyłki Drobiazgu]

[dane kontaktowe:
adres e-mail, numer telefonu]

Fundacja Kawiarni Najchętniej
mlask[małpa]kawiarnianajchetniej.pl

Opis Marzenia:
[jakiego Drobiazgu - dzieła sztuki lub kultury potrzebujesz?]

Historia marzenia:
[z czego wynika marzenie?  Jaka jest jego historia?  Do czego to konkretne dzieło sztuki może Ci się przydać?]

Klauzule informacyjne:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Kawiarni Najchętniej danych osobowych zawartych w niniejszym liście, w
toku realizacji celów akcji Najchętniej Drobiazg; oraz na bezterminowe przechowanie treści samego listu dla celów
dokumentacji i opracowania danych dotyczących działań Fundacji.

A także (prosimy o zaznaczenie właściwego pola):

O Wyrażam zgodę na publikację treści niniejszego listu (jego całości lub części) w mediach społecznościowych i na stronie
internetowej z podaniem imienia i nazwiska.

lub

O Wyrażam zgodę na publikację treści niniejszego listu (jego całości lub części) w mediach społecznościowych i na stronie
internetowej anonimowo, bez podawania imienia i nazwiska.

[Podpis]
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