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Fundacji BT
Gdańsk, 20.09.2017 r.
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Rozdział 1

Postanowienia ogólne
1. Fundacja BT, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Mateusza Rurarza, Roberta Okułę, Michała Walerona, Daniela Myszka,
Roberta Sukiennickiego i Kamila Kowalczyka zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym
w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 12B w dniu 20.09.2017.
3. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
4. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem RP.
6. Fundacja posiada osobowość prawną.
7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
8. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi i logiem Fundacji, którego formę i treść określa
Zarząd. Fundacja może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
9. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji
celów fundacji.
10. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej fundatorów i wolontariuszy. Do
prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudniać pracowników.
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Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji
11. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, zwłaszcza:
(a) Popularyzacja sztuki filmu animowanego i komiksu, fantastyki, kultury popularnej zachodu oraz szeroko pojętej kultury wschodniej.
(b) Propagowanie wartości przyjaźni i tolerancji.
(c) Działanie na rzecz zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz propagowanie postaw
świadomego uczestnictwa w działalności społecznej.
12. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
(a) Organizację konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz imprez terenowych.
(b) Organizację zlotów, spotkań, warsztatów, prelekcji i innych aktywności o różnym zasięgu terytorialnym.
(c) Podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę i propagowanie wartości zbieżnych z celami Fundacji.
(d) Współpracę z innymi organizacjami o zbieżnych celach zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym.
(e) Promocję młodych twórców kultury.
(f) Promocję idei społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska.
(g) Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami im podległymi.
(h) Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych.
(i) Wspieranie organizacyjne inicjatyw fanowskich.
( j) Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
(k) Inne działania, które dążą do realizacji celów zapisanych w Statucie Fundacji.
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Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji
13. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.
14. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
(a) darowizn, spadków, zapisów,
(b) dotacji i subwencji osób prawnych,
(c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
(d) dochodów z majątku fundacji,
(e) odsetek bankowych.
15. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
16. Dochody fundacji, które nie zostaną wykorzystane od razu stają się majątkiem fundacji i są przeznaczone
na działalność statutową w późniejszym okresie.
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Rozdział 4

Organy fundacji
17. Organami fundacji są: Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, oraz Rada Fundatorów.
18. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.
19. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji ze swojego grona na zasadzie jednomyślności.
20. Członkowie Zarządu są powoływani na bezterminową kadencję przez Radę Fundatorów.
21. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
(a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
(b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
(c) śmierci członka Zarządu,
(d) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundatorów.
22. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
23. 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) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji
(h) podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji.
24. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
25. 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.
26. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
27. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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28. Posiedzenie Zarządu uznaje się za ważne w przypadku uczestnictwa co najmniej 2 członków w przypadku
gdy w skład zarządu wchodzą trzy osoby lub 3 członków gdy w skład zarządu wchodzi cztery lub pięć
osób.
29. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych składać może Prezes samodzielnie lub
dwóch członków zarządu działających łącznie.
30. W sprawach majątkowych do kwoty 2000 zł wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa.
31. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 2000 zł wymagany jest podpis trzech członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
32. Pełnomocnik powołany przez wszystkich członków zarządu działa w imieniu fundacji i może składać
oświadczenia woli w imieniu fundacji w sprawach niemajątkowych i majątkowych do kwoty 1000 zł, wyłącznie w kwestiach wyszczególnionych w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy sporządzić w
formie pisemnej lub drukowanej, w dwóch kopiach ( jednej udostępnionej pełnomocnikowi i jednej znajdującej się w posiadaniu Zarządu). Na każdej kopii muszą znaleźć się podpisy co najmniej trzech członków
zarządu (w tym Prezesa) oraz ramy czasowe obowiązywania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo nie może
zostać udzielone na czas nieokreślony.
33. Rada Fundatorów składa się z Fundatorów.
34. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
35. Rada Fundatorów nie pełni funkcji nadzorczych i posiada kompetencje wskazane wyraźnie w Statucie.
36. Pracami Rady Fundatorów kieruje Przewodniczący Rady Fundatorów, którego powołuje i odwołuje Rada
Fundatorów ze swojego grona na zasadzie jednomyślności.
37. Posiedzenia Rady Fundatorów odbywają się w miarę potrzeb.
38. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.
39. O posiedzeniu Rady Fundatorów muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie.
40. Posiedzenie Rady Fundatorów uznaje się za ważne w przypadku uczestnictwa co najmniej połowy jej
członków.
41. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego
Rady Fundatorów.
42. Fundator może działać przez przedstawiciela. Przedstawicielem fundatora może być inny członek Rady
Fundatorów.
43. Członkowie Rady Fundatorów, w tym Przewodniczący, mogą pełnić inne funkcje w Fundacji.
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Rozdział 5

Postanowienia końcowe
44. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków
Zarządu uprawnionych do głosowania. Uchwała w sprawie zmiany w zakresie Statutu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
45. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
46. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
47. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzja wymaga
zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
48. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.
49. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa
narodowego.
50. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, na zasadzie jednomyślności, przy obecności wszystkich
członków uprawnionych do głosowania. Decyzja wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.
51. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
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