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STATUT  

 

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Fundacja pod nazwą „Pomorska Platforma Społecznej Odpowiedzialności”, zwana dalej 

Fundacją, ustanowiona przez:  

 Tomasza Smorgowicza 

 Edytę Spodarczyk 

 Katarzynę Jagodzińską 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 

…………………. działa na podstawie przepisów prawa polskiego, oświadczenia 

o ustanowieniu fundacji oraz niniejszego statutu. 

§ 2.  

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

§ 3.  

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 4.  

Fundacja może używać pieczęci zawierającej logo oraz adres Fundacji, według wzorów 

zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.  



§ 5.  

1. Siedzibą fundacji jest miasto Gdynia. 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  

w wybranych językach obcych.  

§ 6.  

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

wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Fundacji 

§ 7.  

Celami Fundacji są: 

1. Tworzenie platformy wymiany doświadczeń z zakresu społecznej odpowiedzialności 

i zrównoważonego rozwoju przedstawicieli biznesu. 

2. Tworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy przedstawicieli 

biznesu, nauki, administracji publicznej i organizacji pozarządowych, w ramach 

realizacji założeń społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. 

3. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego 

rozwoju. 

§ 8.  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie problematyki społecznej 

odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju. 

2. Wymianę doświadczeń i współpracy w ramach realizacji założeń społecznej 

odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. 

3. Budowanie sieci kontaktów (w tym międzynarodowych). 



4. Organizowanie i prowadzenie badań oraz udział w projektach badawczych dotyczących 

społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, upowszechnianie wyników 

badań. 

5. Organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie społecznej odpowiedzialności.  

6. Propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu 

wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności. 

7. Promocję wzorców i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem koncepcji społecznej 

odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju. 

8. Wspieranie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego 

rozwoju. 

9. Inicjowanie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami 

społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności. 

10. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie postaw 

odpowiedzialności społecznej, w tym zachowań proekologicznych i odpowiedzialnej 

konsumpcji. 

11. Realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki ze szczególnym 

uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

13. Gromadzenie środków finansowych i wyposażenia oraz tworzenie infrastruktury 

niezbędnej do działania fundacji. 

14. Gromadzenie środków finansowych z kraju i z zagranicy na cele statutowe. 

15. Poszukiwanie i urzeczywistnianie innych form działalności umożliwiających realizację 

celów Fundacji. 

§ 9.  

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami.  

§ 10.  

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

 



Rozdział III 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 11.  

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie  1.500 zł (jeden tysiąc pięćset 

złotych), w tym 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) wyodrębnionych na prowadzenie działalności 

gospodarczej.  

§ 12.  

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

§ 13.  

Dochody Fundacji pochodzić mogą z: 

1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, 

2. Dotacji budżetu państwa, samorządu terytorialnego i funduszy celowych, 

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,  

4. Dochodów z majątku Fundacji,  

5. Dochodów pochodzących z akcji promocyjnych, aukcji, 

6. Oddanych na własność rzeczy ruchomych i nieruchomości, 

7. Zysków z lokat bankowych i instytucji rynku kapitałowego lokowanych w kraju 

i zagranicą, 

8. Działalności gospodarczej Fundacji. 

§ 14.  

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.  

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji.  

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie 

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 



§ 15.   

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: 

 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania;  

 PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych; 

 PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana;   

 PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

 PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

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

Fundacji. 

Rozdział IV 

Organy Fundacji 

§ 16.  

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany przez Fundatorów. 

Prezesem Zarządu jest jeden z Fundatorów chyba, że powołają oni do pełnienia tej 

funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład zarządu Fundacji mogą wchodzić 

Fundatorzy lub osoby spoza ich grona.  

Fundatorzy 

§ 17.  

Do wyłącznej kompetencji Fundatorów należy: 

1. Ustalanie i zmiany Statutu Fundacji, 

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, 

3. Decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją, 



4. Decyzja o likwidacji Fundacji, 

5. Powołanie członków pierwszego składu Rady Fundacji. 

Powyższe decyzje zapadają w formie uchwał. W Zgromadzeniu Fundatorów każdemu 

Fundatorowi przysługuje jeden głos. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są 

w drodze jednomyślnych uchwał. W razie braku jednomyślności, rozstrzygający jest głos 

Tomasza Smorgowicz. 

Zarząd 

§ 18.  

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych i odwoływanych 

przez Zgromadzenie Fundatorów. Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata.  

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.  

3. Zgromadzenie Fundatorów powołuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.  

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

Zgromadzenie Fundatorów przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej 

jednomyślnie.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu może nastąpić 

w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu.  

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, odwołania z funkcji, upływu kadencji, 

pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.  

§ 19.  

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej 

kompetencji Fundatorów.  

2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.  

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:  

 uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

 uchwalanie regulaminów,  

 sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,  

 ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 
pracowników Fundacji,  

 podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 
innych organów,  



 przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.  

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością 

głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.  

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 

innego członka Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jej członkowie zostaną powiadomieni 

o posiedzeniu, najpóźniej na 7 dni przez planowanym posiedzeniem Zarządu, za 

pomocą listów poleconych lub w inny sposób, o ile nie ma wątpliwości, iż informacja 

o posiedzeniu Zarządu dotarła do członka Zarządu, w ten sposób, że mógł się on z nią 

zapoznać. 

7.  W sytuacjach nie cierpiących zwłoki uchwały mogą być podjęte, bez zachowania zasad 

wynikających z ust. 6, na posiedzeniu Zarządu przeprowadzonym telefonicznie, 

w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. 

O posiedzeniu zawiadamia się członków Zarządu pisemnie lub za pomocą telefax, 

telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego 

bezpośrednio do jego członków. 

8. Za miejsce posiedzenia uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. 

Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich 

uczestniczących w nim członków Zarządu. 

9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji.  

§ 20.  

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie: 

1. Tomasz Smorgowicz – Prezes Zarządu, 

2. Edyta Spodarczyk– Wiceprezes Zarządu 

3. Katarzyna Jagodzińska – Wiceprezes Zarządu. 

§ 21.  

1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy członek Zarządu samodzielnie.  

2.  Dla dokonania czynności przekraczających zwykły zakres zarządu, niezbędna jest 

uprzednia zgoda Zarządu. 

 



Rozdział V 

Zmiana Statutu, połączenie oraz likwidacja Fundacji 

§ 22.  

Decyzję w sprawie zamian Statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 23.  

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

§ 24.  

Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej 

uchwały. 

§ 25.  

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

lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.  

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.  

§ 26.  

Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 

§ 27.  

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone 

przez Fundatorów rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji 

o zbliżonych celach z celami Fundacji. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 28.  

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w rejestrze Stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego. 



§ 29.  

Zarząd Fundacji jest zobowiązany, w miarę posiadanych środków finansowych, do podjęcia 

działań mających na celu objęcie ochroną prawnej nazwy Fundacji. 


