Statut Fundacji Bespoke
z dnia 10.01.2020

Postanowienia wstępne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Bespoke, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bespoke Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000506578) i Bespoke spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS 0000621282), zwani dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariuszki Magdalenę Gałwiaczek oraz Bożenę Porębską-Musselmann w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul.Goraszewska 31, w dniu 17.01.2020 r.,
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
6. 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.
7. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
8. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy zrzeszających organizacje o podobnych celach
9. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
10. Fundacja będzie używać znaku graficznego, który będzie ją identyfikował.
11. Fundacja może ustanawiać wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych przyczyniających się do realizacji celów Fundacji. Może ustanawiać certyfikaty, odznaczenia, medale honorowe, tytuły.
12. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.

Cele Fundacji
§2
Celami Fundacji są:
1) Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i edukacji w tym
zakresie, przez co rozumie się również:
a. wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego;
b. wspieranie społecznych ruchów ekologicznych;
c. oddziaływanie na świadomość i widzę społeczeństwa co do stanu środowiska naturalnego;
d. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
e. popieranie badań naukowych zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego;
f. proekologiczną naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
g. promocję i organizację ekologicznego wolontariatu.
2) Popularyzowanie idei związanych z ekologią, ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie.
3) Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym rozwoju.
4) Przeciwdziałanie i informowanie o problemach ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach
ich rozwiązywania.
5) Upowszechnianie najnowszych rozwiązań dotyczących ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
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Sposoby realizowania celów Fundacji
§3
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Opracowywanie, promocję i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego
rozwoju.
2) Powoływanie i wdrażanie programów oraz projektów Fundacji określanych cyklicznie na dany czas. Po zakończeniu się
programu lub projektu, Fundacja określa kolejny.
3) Organizowanie i dofinansowywanie działalności edukacyjnej, doradczej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie objętym
celami Fundacji.
4) Organizowanie i dofinansowywanie wszelkich działań edukacyjnych w tym konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z ekologią, ochroną środowiska i ze zrównoważonym
rozwojem.
5) Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, placówkami
edukacyjnymi (w tym przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe).
6) Współpracę z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
7) Propagowanie wszystkich inicjatyw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w drodze dostarczania publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących te zagadnienia.
8) Wspieranie i współpraca z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi działających na rzecz
ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w kontaktach między nimi.
9) Prowadzenie kampanii i projektów edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.
10) Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
11) Współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
12) Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz ekologii, ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
13) Skupianie wokół celów Fundacji organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji zgodnych z celami Fundacji.
14) Organizowanie konferencji naukowych, spotkań, wykładów, obozów edukacyjnych, warsztatów, wystaw, ekspozycji i
targów i innych przedsięwzięć o charakterze ekologicznym.
15) Wydawanie folderów, biuletynów, ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych,
16) Organizowania akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji w celach fundacyjnych.
17) Prowadzenie strony internetowej.

Majątek Fundacji
§4
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, z czego kwota 2500
(słownie: dwa tysiące pięćset) złotych może być przeznaczona na działalność gospodarczą.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Dochody Fundacji
§5
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. Darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora;
b. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów od osób prawnych oraz od osób fizycznych;
c. Krajowych i zagranicznych dotacji, subwencji i grantów;
d. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
f. Dochodów z odsetek bankowych;
g. Dochodów z działalności gospodarczej;
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h. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
i. Dochody z ofiarności publicznej;
j. Dochody z reklam zamieszczonych na oficjalnym funpage, na stronie internetowej, mediach społecznościowych
Fundacji;
k. Praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie.
2. Fundacja zobowiązuje się rozważać życzenia ofiarodawców co do przeznaczania przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

Działalność gospodarcza
§6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a.
PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
b.
PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
c.
PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
d.
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
e.
PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
f.
PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
g.
KD 75.00.Z – Działalność weterynaryjna.
h.
PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
i.
PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet.
j.
PKD 58.11.Z – Wydawanie książek.
k.
PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
l.
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
m.
PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację będzie przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Fundacji oraz
na zarządzanie i prowadzenie Fundacji zgodnie z jej programem.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku i realizuje swoje cele w sposób niezarobkowy.
5. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek,
tj. przez zakłady i inne jednostki organizacyjne.
6. Fundacja może tworzyć spółki, a także nabywać akcje i udziały w spółkach.
7. Tryb tworzenia i likwidacji jednostek, zasady ich funkcjonowania oraz zakresy działalności określa Zarząd.

Organy i grupy robocze Fundacji
§7
1. Organami Fundacji są:
a.
Zarząd Fundacji,
b.
Rada Fundacji.
2. Grupy robocze: prace operacyjne Fundacji prowadzone są przez grupy robocze złożone z pracowników i kontraktowych
współpracowników Fundatorów. Prace te na rzecz Fundacji są realizowane dobroczynnie, dobrowolnie i na zasadach bezpłatnego wolontariatu.

Zarząd Fundacji
§8
1. Zarząd Fundacji składa się od jednej do trzech osób (w tym Prezesa Zarządu) i powoływany jest przez Fundatorów na 2
letnią kadencję.
2. Funkcja członka Zarządu może być pełniona przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a.
złożenia rezygnacji zgłoszonej pisemnie do jednego z Fundatorów;
b.
śmierci;
c.
odwołania.
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4. Członek Zarządu Fundacji jest odwoływany przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej uchwały.
Odwołanie może nastąpić w obliczu choroby, niezdolności do pracy, ale przede wszystkim wobec istotnego naruszenia
postanowień niniejszego Statutu.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego pozostali członkowie Zarządu mogą składać oświadczenia woli dwuosobowo.
6. Fundatorzy lub członkowie organów Fundatorów mają bierne prawo do wyboru na członka Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Głos decydujący w przypadku równej liczby głosów za i przeciw
ma Prezes Zarządu.
8. Każdy z członków Zarządu ma jeden głos.

Kompetencje Zarządu
§9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. powoływanie i wdrażanie programów oraz projektów Fundacji określanych cyklicznie na dany czas,
b. uchwalanie i realizowanie bieżącej działalności Fundacji,
c. czuwanie nad realizowaniem celów statusowych Fundacji,
d. komunikacja z osobami prawnymi i fizycznymi, które przekazały środki finansowe Fundacji na realizację jej
celów statutowych drogą elektroniczną, telefoniczną, listowną w trakcie spotkań, celem informowania o przebiegu
działań Fundacji i dokumentacji tych działań,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. ustalanie liczby niezbędnych pracowników Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia – jednakże większość, lub
w miarę możliwości wszystkie, działania Fundacji Zarząd będzie realizował samodzielnie (za taką pracę nie przysługuje Zarządowi żadne wynagrodzenie ani gratyfikacja),
g. sporządzanie rocznych planów działalności oraz planów finansowych Fundacji,
h. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz składanie sprawozdań do odpowiednich instytucji.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników lub grupy robocze do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
3. Zarząd co roku, nie później niż do dnia 1 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji, które będzie dostępne online do wglądu wszystkich osób prawnych i fizycznych, które przekazały
środki finansowe na rzecz Fundacji.
4. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest składać właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.
5. Podejmowanie decyzji nad istotnymi dla Fundacji kwestiami tj. kwestiami finansowymi o wartości przekraczającej 100.000
zł, zatwierdzeniem regulaminów, przyznawaniem tytułu sponsora Fundacji, konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody Fundatorów.

Rada Fundacji
§10
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od dwóch do dziesięciu członków.
3. Członków Rady Fundacji powołują uchwałą na 5 letnią kadencję Fundatorzy, którzy wyznaczają Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
4. Funkcja członka Rady Fundacji może być pełniona przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku:
a. złożenia rezygnacji zgłoszonej pisemnie do jednego z Fundatorów;
b. śmierci;
c. odwołania.
6. Członek Rady Fundacji może być odwoływany przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej
uchwały. Odwołanie przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów może nastąpić w obliczu choroby, niezdolności do
pracy, oraz wobec istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
7. Fundatorzy lub członkowie organów Fundatorów mogą zostać członkami Rady Fundacji.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
10. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji.
11. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub regulaminy określają inną większość.
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Głos decydujący w przypadku równej liczby głosów za i przeciw ma Przewodniczący Rady Fundacji.
12. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.
13. Do momentu powołania pierwszej Rady Fundacji uchwałą Fundatorów, kompetencje Rady Fundacji będą należały do
Fundatorów.

Kompetencje Rady Fundacji
§11
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
c) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych lub bilansu.

Inne postanowienia
§12
1. Zmian w Statucie dokonują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Ewentualne zmiany statutu Fundacji mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
2. Zabronione jest udzielanie pożyczek na rzecz Zarządu oraz pracowników Fundacji i Fundatora.
3. Zabronione jest wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz osób trzecich na zasadach innych niż realizacja celów statutowych.
4. Fundacja może współpracować z wolontariuszami. Wolontariusze będą zaangażowani wyłącznie w działania mające na
celu realizację celów statutowych Fundacji.
5. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. Połączenie z inną fundacją nie
może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. O połączeniu z inną fundacją decydują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
6. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.
8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

Likwidacja Fundacji
§13
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została utworzona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczypospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd niezwłocznie powiadamia sąd rejestrowy oraz właściwego ministra.
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