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Statut Fundacji  NEONET z 

siedzibą we Wrocławiu  

  

§1  

Fundacja pod nazwą Fundacja NEONET  została  ustanowiona przez NEONET SA z siedzibą 

we Wrocławiu, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Małgorzatą 

Lenart w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart Ilona Roczniak spółka cywilna we 

Wrocławiu przy  ul. Skwierzyńskiej 21 lok 16,  numer repetytorium  REP nr A 1802/2019 z 

dnia 25.04.2019r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o 

fundacjach (tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) ze zm.), innych 

obowiązujących przepisów oraz  niniejszego statutu.  

§2 

Fundacja posiada osobowość prawną.  

§3 

Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.  

§4  

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwej realizacji celów może ona prowadzić działalność także poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Wykonywanie zadań statutowych Fundacji może być prowadzone we współpracy z innymi 

podmiotami.   

§5  

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.  

2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w 

rozmiarach służących realizacji celów statutowych.   

3. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na 

realizację celów statutowych.  

§6  

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

§7 

Fundacja została powołana w celach prowadzenia:  
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1) inicjowania, wspierania oraz finansowania wszelkich działań mających na celu 

wszechstronny, zgodny z oczekiwaniami społecznymi rozwój społeczny, kulturalny, 

zdrowotny i cywilizacyjny miasta Wrocławia,  

2) rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego,  

3) wspierania rozwoju osobistego i zawodowego, a także podnoszenia jakości życia dzieci, 

młodzieży i osób starszych,  

4) udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym,  opiekuńczym i 

zdrowotnym,  

5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

6) wspierania organizacyjnego, rzeczowego i finansowego podmiotów prowadzących 

działalność w zakresie edukacji, opieki, ochrony zdrowia i wychowania dzieci i młodzieży 

oraz integracji, aktywizacji, ochrony zdrowia i opieki nad osobami starszymi,  

7) udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i 

materialnej, w tym udzielania pomocy społecznej,  

8) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  

9) działalności charytatywnej,  

10) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 11) 

ochrony i promocji zdrowia,  

12) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

13) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

14) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  

15) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,  

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  

18) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,  

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

20) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

§8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami unijnymi, 

pozarządowymi oraz uczelniami w zakresie wymienionym w celach Fundacji,  

2) wspieranie finansowe oraz pomoc organizacyjną, prawną i promocyjną dla osób 

fizycznych i prawnych prowadzących działania zgodne z celami Fundacji,  

3) współpracę z samorządami lokalnymi i działania na rzecz tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego,  

4) wspieranie działalności edukacyjnej i wydawniczej,  

5) przeprowadzanie różnorodnych działań i akcji celem realizacji zadań Fundacji, w 

szczególności:  

a) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,  
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b) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,   

c) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,   

d) fundowanie stypendiów,   

e) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,  

f) finansowanie realizacji indywidualnych projektów, pomysłów, wynalazków i 

racjonalizatorskich przedsięwzięć,  

g) pomoc finansową i rzeczową  

h) organizowanie grup samopomocowych oraz wspieranie ich działalności,  

i) organizowanie zbiorek darów, organizowanie  koordynowanie pomocy dla dzieci 

młodzieży i osób starszych.  

§9  

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów 

prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.  

  

§10  

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł. (słownie:  

pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości 

nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.  

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych 

przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.  

§11  

Fundacja ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z jej 

działalności.  

§12  

1. Dochody Fundacji pochodzą z:  

− darowizn, spadków, zapisów,  

− subwencji i dotacji osób trzecich, instytucji administracji publicznej, instytucji 

wspólnotowych,  

− dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, − 

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,  

− działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,  

− dalszych świadczeń Fundatora  

− zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, − 

operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.  

2. Donatorami mogą być osoby fizyczne i prawne dokonujące wpłat na rzecz Fundacji lub 

świadczące usługi na jej rzecz, lub w celu wykonania jej zadań.  

§13  
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Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich 

celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§ 14 

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:   

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 

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”,  

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

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,  

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji 

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem 

zadań statutowych Fundacji,  

4) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz 

ich osoby bliskie.   

§ 15  

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.  

§ 16 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.   

§ 17  

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych.  

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:  

−  32.40.Z -  produkcja gier i zabawek,  

−  47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w  niewyspecjalizowanych 

sklepach,  

−  47.8 – sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach  

−  56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem  
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−  58 – działalność wydawnicza   

−  63 – działalność usługowa w zakresie informacji,  

−  70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania  

−  73  -  reklama, badanie rynku i opinii publicznej,  

−  74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,  

−  77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych  

−  82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 

gdzie indziej niesklasyfikowana  

−  85.5 – pozaszkolne formy edukacji,  

−  85.6 – działalność wspomagająca edukację,  

−  88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania,  

−  90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,  

− 92.34.Z -  pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,  

− 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,  

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową 

Fundacji.  

§ 18  

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 

wyodrębnionych zakładów.  

2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie 

środków własnych.  

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.  

4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego  kierownika podejmuje 

Zarząd Fundacji.  

5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i 

sprawuje nadzór nad ich działalnością.  

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności 

związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia 

potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.  

7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.  

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika 

zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.  

§19  

1. Organami Fundacji są:  

a) Rada Fundacji,  

b) Zarząd Fundacji   
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2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, 

mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z 

tą działalnością.  

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie 

stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.   

4. Fundator może być członkiem organu Fundacji.  

§  20 

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 inicjatywne i opiniodawcze.  

2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:  

1) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,  

2) nadzór nad działalnością Fundacji,  

3) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,  

4) zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,  

5) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,  

6) ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,  

7) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego 

przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,  

8) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału  

Fundacji,  

9) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu,  

10) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,  

11) zatwierdzanie rocznych projektów i założeń budżetowych Fundacji.  

§ 21  

1. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 

lat.  

2. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji.  

3. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność 

w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej 

osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.  

4. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia 

rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.  

5. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy statutu przedstawiciel Fundatora oraz wybrane 

przez niego osoby fizyczne lub prawne.  

6. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji 

upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.  

7. Rada Fundacji na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady 

oraz Sekretarza Rady.  

8. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.  

9. Członkowie Rady Fundacji:  
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a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,  

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

§22 

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji 

Przewodniczący Rady Fundacji.  

§ 23  

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 

Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel 

Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.  

§24  

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych 

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym 

Przewodniczącego.  

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos 

Przewodniczącego.  

3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.   

§25  

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele 

organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział ww. osób w 

posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter konsultacyjny.  

§26  

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na 

okres 3 lat przez Fundatora.  

2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej 

funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.  

3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdym czasie, a w 

szczególności w przypadku:  

a) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania 

funkcji,  

b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu lub naruszenia postanowień  

Statutu.  

§27  

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.  

§28  
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Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń 

woli  w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków 

Zarządu działających łącznie.   

§29  

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności :  

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,  

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,  

3) ustalanie wielkości zatrudnienia,  

4) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla 

pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów 

cywilnoprawnych,  

5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,  

6) realizacja programów działania Fundacji,  

7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami 

rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o 

fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji,  

8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji 

bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,  

9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do 

kompetencji Rady Fundacji,  

10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału 

Fundacji lub likwidacji Fundacji.   

§30  

Uchwały Zarządu  są podejmowane zwykłą większością głosów, przy czym do ważności 

uchwał wymagana jest zawiadomienie o posiedzeniu, porządku obrad wszystkich jego 

członków.  

§31  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  

§32  

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.  

2. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.   

§ 33  

1. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą 

być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.  

2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 

podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.  

3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.  
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4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska 

wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez 

przepisy prawa.   

§34  

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i 

za granicą.  

2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu 

w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego 

ministra.  

§ 35  

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.  

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel 

Fundacji.  

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu w drodze 

jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.  

§36  

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 

razie wyczerpania się jej środków i majątku.  

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, 

podjętej na wniosek Zarządu.  

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.  

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa 

w § 7 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność 

odpowiada temu celowi Fundacji.  

§ 37  

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Zarządu Fundacji.  

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) 

głosów oddanych w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.  

3. Zmiany w Statucie Fundacji nie mogą powodować zmiany celów Fundacji.  

§ 38  

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej 

działalności za rok ubiegły.  

 § 39  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.  

  


