
 1 

Tekst ciągły Statutu Fundacji ROKOKO z dn. 18.04.2012 r. 
 

STATUT 

Fundacji ROKOKO 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Fundacja pod nazwą „ROKOKO” zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, powołana 
przez Juliana Maksymiliana Czurko i Darię Magdalenę Kubiak, zwanych dalej 
Fundatorami, ustanowiona została w dniu 18.04.2012 roku aktem notarialnym 
sporządzonym w Łodzi. 

2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie 
ustawy o fundacjach (tj. Dz. U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień 
niniejszego statutu. 

3. Działalność Fundacji jest nastawiona wyłącznie na rzecz urzeczywistniania celów 
dobroczynnych, naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. 

§2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną a jej siedzibą jest miasto Łódź. 
2. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. 
3. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne. 
5. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze 

określonym przez Zarząd Fundacji. 
6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

§3 

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§4 

1. Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów 
publicznych ani nie prowadzi innej działalności politycznej. 

2. Fundacja jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną siłą polityczną i grupą interesu. 
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Cele Fundacji i sposoby ich realizacji 

§5 

Celem Fundacji jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz rozwoju 
twórczości, społeczeństwa wiedzy i kultury partycypacji, w szczególności w zakresie:  

1. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich; 
2. rozwoju społeczeństwa kreatywnego; 
3. edukacji i organizacji życia naukowego, w tym m.in. 

a. profesjonalizacja oferty szkoleniowej dostępnej na rynku i podwyższanie jej 
standardu; 

b. nowoczesnej edukacji proekologicznej, humanitarnej, seksualnej; 
c. profesjonalizacji sektora pozarządowego, przedsiębiorców i przedsiębiorstw 

(szczególnie MŚP); 
d. wspierania studentów, doktorantów oraz ich organizacji; 

4. upowszechniania, tworzenia i rozwoju kultury, sztuki oraz nowych mediów; 
5. wspieranie dialogu międzykulturowego; 
6. wspieranie dialogu społecznego; 
7. działania na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 

i grup; 
8. dialogu międzypokoleniowego (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby 50+); 
9. promowania i wspierania harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, w tym sportu 

i rekreacji; 
10. wspierania, promocji i organizacji wolontariatu; 
11. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR); 
12. promocji idei zrównoważonego rozwoju oraz równości szans; 
13. współpracy z sektorem publicznym, pozarządowym i prywatnym, szczególnie 

z organizacjami kultury, instytucjami edukacji i organizacjami społecznymi.; 
14. współpracy międzynarodowej. 

§6 

1. Działalność w wymienionym w §5 zakresie Fundacja realizuje poprzez prowadzenie 
działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
3. Fundacja do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników na podstawie 

umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego 
wykonywanie określonych zadań i czynności. 

§7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, 

wydawniczej, tłumaczeniowej, promocyjnej, medialnej, organizacyjnej oraz monitoringu; 
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2. organizowanie szkoleń, wykładów, treningów, warsztatów, prelekcji, odczytów, 
konferencji, seminariów, sympozjów, paneli, spotkań, sesji, kursów, projekcji filmowych, 
obozów, festiwali, jak również innych form działalności edukacyjnej, oświatowej 
kulturalnej i dotyczącej zrównoważonego rozwoju psycho-fizycznego (sportowej 
i rekreacyjnej); 

3. wsparcie dla uczelni, studentów i doktorantów, szczególnie poprzez: 
a. pomoc w organizacji konferencji i wydarzeń; 
b. pomoc w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu stypendiów; 
c. działania doradcze, coachingowe i mentorskie; 
d. współpraca w zakresie prowadzenia badań; 
e. pozyskiwanie partnerów instytucjonalnych dla studentów, doktorantów i osób ze 

stopniem lub tytułem naukowym; 
f. organizowanie stypendiów, programów stypendialnych i wymian naukowych; 

4. badania naukowe i budowanie bazy wiedzy z zakresu nauki oraz sztuki m.in. poprzez: 
a. publikację drukowanych lub internetowych czasopism, zeszytów naukowych, 

raportów z badań, książek, katalogów, biuletynów oraz materiałów ulotnych 
i promocyjnych; 

b. pozyskiwanie i zakup przedmiotów wymienionych w pkt. 4a; 
5. pozyskiwanie środków na badania naukowe oraz ich przeprowadzanie; 
6. organizację życia naukowego i współpracy międzynarodowej, w tym spotkań naukowych, 

konferencji oraz warsztatów o zasięgu krajowym lub międzynarodowym w zakresie 
objętym celami Fundacji; 

7. gromadzenie dokumentacji wydarzeń naukowych, wystaw i działalności artystycznej; 
8. organizację wystaw, w tym sztuki nowych mediów; 
9. integrację środowisk naukowych i/lub artystycznych; 
10. działalność doradczą, coachingową, mentorską, trenerską; 
11. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom 

oraz osobom, przyczyniającym się do realizacji celów określonych w §5; 
12. organizację konkursów na prace naukowe i prace studenckie; 
13. organizowanie i wspieranie finansowe lub organizacyjne praktyk, staży, kwerend 

i wyjazdów studyjnych w kraju i za granicą; 
14. angażowanie się w inicjatywy i partnerstwa wspieranie organizacji, osób prywatnych i ich 

inicjatyw; 
15. współtworzenie innych podmiotów prawnych (np. spółdzielni osób prawnych czy 

stowarzyszeń) w zakresie związanym z działalnością Fundacji; 
16. angażowanie sektora biznesu, samorządowego oraz publicznego w działania 

przyczyniające się do realizacji celów określonych w §5; 
17. współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu 

oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie i wspierania partnerstwa 
międzysektorowego oraz struktur klastrowych; 

18. udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych 
w zakresie spraw związanych z celami statutowymi; 
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19. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów 
prawnych wydawanych przez administrację publiczną, konsultowanie ich i opiniowanie 
również na etapie ich wdrażania; 

20. inne działania realizujące cele statutowe. 

§8 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi 
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. 
Współdziałanie to może mieć charakter częściowego lub całkowitego wsparcia organizacyjnego 
bądź finansowego przedsięwzięcia. 

Majątek Fundacji 

§9 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się wkłady przekazane 
przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

2. Fundatorzy oświadczają, iż przeznaczają na rzecz Fundacji kwotę 1000 PLN (jeden tysiąc 
PLN) w gotówce. 

3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych. 
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§10 

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: 
1. majątku własnego Fundacji; 
2. darowizn, dotacji, subwencji, konkursów, spadków, zapisów lub innego rodzaju 

przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne 
osoby fizyczne i prawne; 

3. przychodów z odpłatnej działalności statutowej; 
4. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na 

jej rzecz; 
5. oprocentowania rachunków bankowych i lokat w bankach i instytucjach rynku 

kapitałowego w kraju i za granicą, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji 
skarbowych skarbu państwa; 

6. zaciągania pożyczek. 

§11 

1. Dochody pochodzące ze źródeł wymienionych w §10 przeznaczone są na wybraną przez 
Fundację dowolna realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą 
ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą. 
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3. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa 
Zarząd Fundacji. 

4. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 

§12 

1. Fundacja może rozporządzać przedmiotami oddanymi na przechowanie. 
2. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy 

o zarządzanie i administrowanie funduszami pieniężnymi oraz innymi prawami 
majątkowymi. 

§13 

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 
do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu 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, kurateli zwane 
dalej „osobami bliskimi”. 

Organy Fundacji 

§14 

Organami Fundacji są: 
1. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”; 
2. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”. 

§15 

1. Zarząd składa się z dwóch członków. 
2. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu. 
3. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 
4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 
5. Członkostwo w Zarządzie może zakończyć się na skutek złożenia pisemnej rezygnacji na 

ręce zarządu. 
6. Następnych członków Zarządu powołuje ustępujący Zarząd w drodze uchwały. 
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, ustalając termin spotkania co najmniej 

na 3 dni przed planowanym spotkaniem. 
9. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 
10. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał jednogłośnie. 
11. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
12. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
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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. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia 

oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji. 
h. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady 

Fundacji. 

§16 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach niemajątkowych oraz 
majątkowych do wysokości 1000 PLN netto (jednego tysiąca PLN netto) mogą składać 
członkowie Zarządu jednoosobowo. 

2. Zobowiązania Fundacji powyżej 1000 PLN netto (jednego tysiąca PLN netto) wymagają 
zgodnych oświadczeń woli Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. 

§17 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
2. Rada składa się z 3-5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. 
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 
4. Pierwszy skład Rady powołują Fundatorzy i wyłaniają spośród jej członków 

Przewodniczącego Rady. 
5. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 

rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady; 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
c. śmierci członka. 

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

§18 

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
1. przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności 

finansowej Fundacji; 
2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji; 
3. zawieranie umów z członkami Zarządu i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; 
4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień. 
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Likwidacja Fundacji 

§19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub 
w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku. 

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy jednogłośnie, a w wypadku śmierci 
obojga Fundatorów, decyzję podejmuje Zarząd. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się mocą jednogłośnej uchwały 
Zarządu na cele innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) realizującej podobny 
cel do pokreślonego w §5. 

Postanowienia szczególne 

§20 

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, dyplomy, odznaki, medale honorowe, nagrody 
i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub 
przyczyniającym się do realizacji jej celów. 

2. Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji 
o podobnych celach działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie 
narusza to postanowień niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań 
międzynarodowych. 

Postanowienia końcowe 

§21 

1. Decyzje w sprawie zmiany w statucie Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie w drodze 
uchwały. 

2. Zmiany w statucie mogą dotyczyć także celu działania Fundacji. 


