Statut Fundacji Geko
Preambuła
Mając na względzie zaangażowanie naszej śp. koleżanki Moniki Mnich w działalność
społeczną oraz chcąc uhonorować Jej pamięć i wpływ, jaki wywarła na nasze życie,
obieramy Ją na patronkę ustanowionej przez nas Fundacji Geko oraz uchwalamy, co
następuje:

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja Geko, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984
r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Bartosza Berezowskiego i Jakuba Laska, zwanych
dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A numer 4067 /2021 sporządzonym przez
notariusza Marcina Bryłę, w prowadzonej przez Niego Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy
ul. Kościuszki nr 24/1, w dniu 29.04.2021.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym właściwym ds. fundacji wybranym ze względu na cele fundacji jest
Minister właściwy ds. Zabezpieczenia Społecznego.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celami Fundacji Geko są:
1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności do
podejmowania działań.
2. Wspieranie i upowszechnianie idei wolontariatu oraz pozostałej aktywności społecznej.
3. Propagowanie idei samodoskonalenia się, samozarządzania i brania odpowiedzialności za
otaczający świat.
4. Kształtowanie postaw obywatelskich i demokratycznych budowanych na zaufaniu
i otwartości.
5. Wspomaganie dbałości o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój.

§5
1. Fundacja Geko realizuje swoje cele poprzez:
a. działalność wspierającą na rzecz organizacji pozarządowych, spółdzielni
socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej,
b. działalność na rzecz przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu w zakresie
współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej,
c. diagnozowanie potrzeb społecznych i opracowywanie nowych rozwiązań
i innowacji w praktyce samorządowej, gospodarczej i społecznej,
d. promocję, organizację i pośrednictwo wolontariatu,
e. współpracę z sektorem przedsiębiorstw w zakresie promocji i organizacji
wolontariatu kompetencyjnego i pracowniczego,
f. wspieranie współpracy między organizacjami i indywidualnymi koordynatorami
działającymi lokalnie i regionalnie,
g. edukację i wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych,
h. wspieranie nauki i popularyzację wiedzy naukowej,
i. udzielanie pomocy prawnej i finansowo-ekonomicznej oraz zwiększanie
świadomości formalno-prawnej,
j. udzielanie poradnictwa obywatelskiego,
k. pielęgnowanie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
l. upowszechnianie i ochrona wartości i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
m. ochronę środowiska naturalnego, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego,
n. zwiększanie świadomości ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru
lokalnego i regionalnego,
o. wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
wniesiony w równych częściach przez Fundatorów, tworzący fundusz założycielski Fundacji
oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez
Fundację.
§7
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji, datków i subwencji,
c) dochodów uzyskanych ze zbiórek publicznych, prowadzonych przez Fundację
samodzielnie lub przy udziale innych osób,
d) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
e) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie

na działalność statutową.
3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, tj. na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§8
Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rada Fundacji
§9
1. Rada jest organem kontrolnym i doradczym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera
ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie
go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez
pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołania, o którym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu,
d. śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 10
Do zadań Rady Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

§ 11
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

Zarząd Fundacji
§ 12
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Radę
na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład jest wybierany przez Radę.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu,
d. odwołania przez Radę Fundacji.
5. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Radę przed upływem
kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 13
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 budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni
przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 15
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest w Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo albo dwóch członków zarządu
działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 17
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją 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.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. Zabezpieczenia
Społecznego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

