TEKST JEDNOLITY STATUTU
Fundacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i dalej w Statucie zwana
jest Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona przez Justynę Politańską i Jakuba Gontarka, zwanych dalej
Fundatorami, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Piotr Podleś,
repertorium A 1471/2013 w dniu 30.12.2013 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Terenem działalności Fundacji jest Unia Europejska, a w szczególności Rzeczpospolita Polska.
3. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Unii Europejskiej.
4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Placówki terenowe Fundacji są
powoływane uchwałą Zarządu.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Ministrem właściwym do nadzoru nad Fundacją jest minister właściwy ds. gospodarki.

II. Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej o charakterze publicznym
obejmującej aktywności w zakresie:
1) wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej w Polsce
2) działalności społecznej, doradczej, naukowej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju
wiedzy i umiejętności Polek, Polaków i mieszkańców innych krajów z zakresu szeroko pojętej
przedsiębiorczości
3) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i
innowacyjności
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
5) działalności mającej na celu poprawę sytuacji osób młodych oraz grup wykluczonych i
dyskryminowanych na rynku pracy

6)
7)
8)
9)

wspierania współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym
wysiłków na rzecz budowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu i misji
wpierania i pobudzania aktywizacji społecznej, w szczególności w odniesieniu do osób
wykluczonych, w tym osób starszych

2. Cel Fundacji realizowany jest poprzez nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) coroczną koordynację polskiej edycji międzynarodowego wydarzenia o nazwie Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości w Polsce
2) prowadzenie działalności naukowej i badawczej mającej na celu zidentyfikowanie barier i
szans dla rozwoju przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i innych
krajach oraz proponowanie rozwiązań w tym zakresie,
3) tworzenie i popieranie programów badawczych, raportów, analiz, ekspertyz i opinii mających
dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych
ze względu na cele Fundacji,
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, wykładów, konkursów i innego rodzaju
wydarzeń w zakresie określonym celem statutowym Fundacji,
5) prowadzenie działań oświatowych, w tym: kursów, szkoleń i kampanii społecznych
skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników młodzieżowych w zakresie
promowania innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach
6) działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o propozycjach i
rozwiązaniach w dziedzinie rynku pracy i przedsiębiorczości służących rozwojowi
Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli,
7) reprezentowanie interesów młodych oraz grup dyskryminowanych na rynku pracy na forum
krajowym i międzynarodowym,
8) fundowanie stypendiów, grantów oraz nagród naukowych,
9) mobilizowanie do obywatelskiej aktywności m.in. promowanie różnych sposobów realizacji
aktywnego obywatelstwa, zachęcanie obywateli do udziału w wyborach powszechnych,
konsultacjach społecznych, włączanie się w działalność organizacji pozarządowych i
działalność na rzecz społeczności lokalnych,
10) utrzymywanie międzynarodowej współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych krajach.
4. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać
oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób. Fundacja
może także nabywać członkowstwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach
krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

III. Majątek Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.500,00 zł (słownie: tysiąc
pięćset złotych 00/100), z czego 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) pozyskane w
trakcie działania fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundatorzy wnoszą środki na poczet funduszu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

§7
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
1) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów oraz
przez osoby trzecie fizyczne i prawne,
2) grantów naukowych i innych podobnych funduszy,
3) funduszy publicznych – państwowych, samorządowych, europejskich oraz środków z
programów i organizacji międzynarodowych,
4) darowizn, spadków, zapisów,
5) umów sponsoringowych,
6) grantów,
7) dotacji i subwencji osób prawnych,
8) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
9) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
10) odsetek bankowych
11) dochodów z działalności gospodarczej,
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi spadkowe.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również
rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o
charakterze spekulacyjnym.
6. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani
jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku
do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na
warunkach preferencyjnych.
§8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. W ramach majątku Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1000 złotych na prowadzenie przez
Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundatorzy uprawniają Zarząd
Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie działalności
gospodarczej.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
IV. Organy Fundacji
§9
1. Obligatoryjnymi organami Fundacji są: Zarząd i Rada Nadzorcza.
2. W razie potrzeby Zarząd podejmuje decyzję o powołaniu innych Organów Fundacji.

V. Zarząd
§10
1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób.
2.Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na czteroletnią, jednolitą kadencję, która
może zostać odnowiona dowolną ilość razy.
3. Spośród Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może
również dokonać wyboru jednego lub więcej Wiceprezesów oraz Sekretarza. Funkcje Wiceprezesa i
Sekretarza Zarządu mogą być łączone.
4. W Zarządzie Fundacji mogą zasiadać Fundatorzy.
§ 11
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu kadencji, śmierci, pisemnego zrzeczenia się
funkcji złożonego na ręce Rady Nadzorczej lub odwołania Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą za
zgodą obu Fundatorów.
2. Decyzja o odwołaniu jest sporządzana pisemnie wraz z pisemnym uzasadnieniem odwołania.
Uzasadnienie odwołania jest wydawane na pisemną prośbę dowolnego Członka Zarządu.
3. Przed wydaniem decyzji o odwołaniu Członka Zarządu zachodzi obowiązek wysłuchania Członka
Zarządu. Członek Zarządu może zrezygnować z wysłuchania przez Radę Nadzorczą.
§12
1. Zarząd Fundacji zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Nadzorczej albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie telekonferencji lub videokonferencji.
Protokół z takiego posiedzenia powinien być zatwierdzony przez wszystkich uczestniczących w nim
członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej dwóch członków Zarządu, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania
pisemnego.
§ 13
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji
Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych
organów Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym sprawach majątkowych do
5000 zł składa Prezes Zarządu samodzielnie, albo Wiceprezes Zarządu Samodzielnie. W razie
ustanowienia prokury, prokurent składa oświadczenia woli w imieniu Fundacji na takich samych
zasadach, jak Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
3. W sprawach majątkowych powyżej 5000 zł oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie
Prezes Zarządu i jeden z Wiceprezesów Zarządu.
§ 14

1. Do kompetencji Zarządu w zakresie kierowania bieżącą działalnością Fundacji należy w
szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

prowadzenie działalności statutowej Fundacji,
uchwalanie programów działania oraz planów finansowych i budżetu Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji
wykonywanie wszelkich innych czynności niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.
§ 15

1. Członkowie Zarządu mogą być związani stosunkiem pracy z Fundacją, a także innymi umowami
cywilno-prawnymi związanymi ze świadczeniem usług lub pracy na rzecz Fundacji.
2. Umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza.
3. Umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne z pozostałymi osobami podpisuje Prezes Zarządu.

VI. Rada Nadzorcza
§ 16
1. Rada jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.
2. Rada składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych przez obu Fundatorów na 4-letnią
kadencję. Kadencja członka Rady jest odnawialna.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkowie Rady:
1) nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem
udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym
kosztów podróży i zakwaterowania,
2) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku jednomyślnego odwołania członka Rady
przez obu Fundatorów, pisemnej rezygnacji z członkostwa, upływu kadencji lub śmierci członka Rady.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały
podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
6. Fundatorzy mogą wejść w skład Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji nie mogą jednak pozostawać
jednocześnie Członkami Zarządu.
§ 17
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej dwóch
Członków Rady lub całego Zarządu złożony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Głosowanie
może odbywać się pisemnie.
4. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę
podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały
podpisanej przez wszystkich członków Rady.
1) Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą
albo pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członków Rady. Członkowie Rady w ciągu

5 dni roboczych od doręczenia projektu uchwały mogą odesłać podpisaną uchwałę, zgłosić
uwagi lub odrzucić uchwałę. W przypadku niewykonania żadnej z powyższych czynności w
ciągu 5 dni roboczych, uchwałę uznaje się za podpisaną przez danego Członka Rady.
2) W razie zgłoszenia uwag lub odrzucenia uchwały przez któregokolwiek Członka Rady,
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w ciągu 14 dni od doręczenia stanowiska Członka
Rady.
5. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w formie telekonferencji lub videokonferencji.
6. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności inny członek
Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady.
7. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub
inne zaproszone przez Radę osoby.
8. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.

§18
Do kompetencji Rady należy:
1) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji zgodnie z §10 oraz §11
2) Zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji
3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań
finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu.
4) Kontrola zgodności uchwał i działalności Zarządu z postanowieniami statutu.

§19
Rada jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.

VII. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
§ 20
1. Decyzja o likwidacji Fundacji może zostać podjęta jednomyślnie przez obu Fundatorów.
2. Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

VIII. Postanowienia końcowe
§21
1. Zmian rozdziałów III, IV, VI Statutu Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie.
2. Zmian rozdziałów I, II, V, VII, VIII dokonuje Zarząd jednomyślnie za zgodą obu Fundatorów.
§22
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez obu Fundatorów.

