STATUT
FUNDACJI Biznes Bez Barier

§ 1.
Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą Biznes Bez Barier (w dalszej części zwana „Fundacją”)
ustanowiona jest przez Adriana Łukasza Furmana - PESEL (87080413539) (w dalszej
części zwanego „Fundatorem”). Fundacją, będzie działać zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 2018, poz. 1491) oraz Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019, poz.
688).
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja jest „think tankiem”, tj niezależną organizacją pozarządową tworząca idee
i programy dla życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Myśl przewodnia Fundacji
brzmi - Biznes Bez Barier.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją sloganu - Biznes Bez Barier – wraz
ze znakiem graficznym. Fundacja może używać wyróżniającego ją sloganu - Biznes Bez
Barier - w wersji anglojęzycznej - Business Without Barriers.

§ 2.
Cele Fundacji
1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań
publicznych obejmujących zadania w zakresie:
a) aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie, osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz, w szczególności osób
niepełnosprawnych;
b) promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
c) działalności na rzecz dzieci, w szczególności dzieci chorych i niepełnosprawnych;
d) działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
e) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
f)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
h) rozwoju dialogu i zaangażowania osób niepełnosprawnych do pracy nad wytycznymi
dla poprawy ich jakości pracy i życia w lokalnej społeczności;

i)

działalności badawczo- rozwojowej w dziedzinie nauk technicznych, społecznych,
prawa i ekonomii,

j)

działalności wspomagającej rozwój sportu i rehabilitacji, w szczególności osób
niepełnosprawnych.

2. Cel Fundacji realizowany jest poprzez:
a) tworzenie raportów dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i
gospodarczego,
b) organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących
gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez
Fundację,
c) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,
d) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk
technicznych, społecznych, prawa i ekonomii,
f)

prowadzenie działalności szkoleniowej,

g) organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form
propagujących działalność Fundacji,
h) realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
i)

doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,

j)

współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w
zakresie realizacji celu statutowego,

k) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji,
l)

prowadzenie szeroko rozumianych działań w zakresie reintegracji oraz aktywizacji
społecznej, zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, wykluczonych
społecznie w tym w szczególności osób niepełnosprawnych,

m) realizację i udział w projektach w tym projektach międzynarodowych i innych
współfinansowanych z środków własnych lub podmiotów trzecich.
3. Fundacja działa poprzez:
a) osobistą pracę Fundatorów, członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji
nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
b) finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
c) finansowe wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
d) realizację projektów, w tym dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizujących
cele o których mowa w § 2,
4. Fundacja prowadzi działalność, o której mowa w pkt. l na rzecz ogółu społeczności.

5. Dochody osiągnięte z działalności określonej w ustępie 2 przeznaczane są na cele
statutowe.

§ 3.
Działalność gospodarcza

1. Fundacja może prowadzić samodzielnie jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w
kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie dla osiągnięcia jej celów.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
2. PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
3. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych,
4. PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
5. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
6. i zarządzania,
7. PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
8. i humanistycznych,
9. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
10. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
11. PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
12. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
13. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
14. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
15. PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
16. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
17. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
18. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
19. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
20. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
21. PKD 69.10.Z Działalność prawnicza,
22. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana,

23. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet,
24. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność,
25. PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
26. PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
27. PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
28. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
29. i zarządzania,
30. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
31. i komputerowych,
32. PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
33. PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
34. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji,
35. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych,
36. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet),
37. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
38. PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
39. PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
40. PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
41. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
42. PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków,
43. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
44. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
45. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
46. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
47. PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
48. PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej.

3. Dochody osiągnięte z działalności, określonej w ustępie 2 przeznaczone będą wyłącznie
na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój działalności gospodarczej.

§ 4.
Siedziba Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Świdnica.

§ 5.
Zakres Terytorialny działalności Fundacji
1. Fundacja działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,
a dla właściwej realizacji swoich celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodniez
obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.

§ 6.
Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy
złotych) wniesiony przez Fundatora Adriana FURMAN oraz inne mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
2. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc
złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
3. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) działalności gospodarczej.

§ 7.
Rada Fundacji i Zarząd Fundacji

1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
2. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu i Rady Fundacji
pełni Dyrektor Fundacji. Obsługa administracyjna Zarządu i Rady Fundacji należy do
biura Fundacji. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji. Dyrektor jest
powoływany przez Radę Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu. Dyrektorem może być
wyłącznie jeden z członków Rady Fundacji.
3. Pierwszym Dyrektorem Fundacji niniejszym statutem został powołany Adrian Łukasz
Furman, PESEL (87080413539).
4. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy podejmowanie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji,
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
c) powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji, poza pierwszym składem
osobowym Rady Fundacji, który jest powołany w niniejszym statucie, powoływania i
odwoływania członków Zarządu, poza pierwszym składem osobowym Zarządu, który
jest powołany w niniejszym statucie,
d) powoływania i odwoływania Dyrektora Fundacji, poza pierwszym Dyrektorem, który
jest powołany w niniejszym statucie,
e) zmiany statutu Fundacji,
f)

uchwalenie i zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu i Rady Fundacji,

g) rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd,
h) wyrażenia zgody na za rozporządzanie prawem lub zaciągania zobowiązania przez
Zarząd Fundacji do świadczeń, których sumaryczna wartość przekracza 5.000,00zł
(pięć tysięcy złotych),
i)

ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia Zarządu oraz Dyrektora Fundacji,

j)

dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu
i prowadzeniu spraw Fundacji.

5. Nie wymaga uchwały Rady Fundacji rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia, gdy wartość prawa lub świadczenia które ma się stać
przedmiotem rozporządzenia lub zobowiązanie które ma zostać zaciągnięte w sumie nie
przekracza 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) miesięcznie.
6. Wymaga zgodny Rady Fundacji nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także obciążenie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości – niezależnie od jej wartości.

7. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów i dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej 50% członków Rady Fundacji. W razie
nieuzyskania tego quorum drugie Zgromadzenie Rady Fundacji zawierające ten sam
porządek obrad jest ważne a jego uchwały wiążące bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim członków. Drugie zgromadzenie należy odbyć nie później niż
czternastego (14) dnia od daty pierwszego zgromadzenia, jednak nie wcześniej niż
trzeciego (3) dnia.
8. Uchwały Rady Fundacji zapadają jednomyślnie (100% oddanych głosów) w
następujących sprawach:
a) zmiany statutu Fundacji,
b) rozwiązania Fundacji,
c) udziału we wszelkich projektach realizowanych przez Fundację gdzie wymagany jest
wkład własny.
9. Zgromadzenia Rady Fundacji może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
10. Zwyczajne Zgromadzenie Rady Fundacji zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż w
ciągu 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeżeli tego nie uczyni w
przepisanym terminie, prawo zwołania Zgromadzenia Rady Fundacji przysługuje
każdemu członkowi Rady Fundacji.
11. Nadzwyczajne Zgromadzenie Rady Fundacji zwołuje Zarząd w miarę potrzeby z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Rady Fundacji, dla spraw wymagających
bezzwłocznego rozstrzygnięcia. W takim przypadku wniosek należy złożyć Zarządowi
najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem Zgromadzenia.
12. Zgromadzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub mieście Wrocław lub
w innym miejscu, za zgodą wszystkich członków Rady Fundacji.
13. Zgromadzenie Rady Fundacji zwołuje się za pomocą nośników elektronicznych, listem
poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przynajmniej na
14 (czternaście) dni przed terminem odbycia Zgromadzenia.
14. Członkowie Rady Fundacji uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników.
15. W skład Rady Fundacji wchodzi od dwóch do 6 (sześciu) osób.
16. Pierwszą Radę Fundacji wybiera Fundator. Kolejne składy Rady będą wybierane w
sposób opisany poniżej.
17. Do Rady Fundacji niniejszym statutem Fundator powołuje: Elżbieta Danuta Furman,
PESEL (59052501823) oraz Adrian Łukasz Furman, PESEL (87080413539).
18. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród osób, które wspierały
finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów
Fundacji.

19. Rada Fundacji dokonuje wyboru nowych członków spośród kandydatów przedstawionych
przez Fundatora.
20. Radę Fundacji powołuje się na 5 lat.
21. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa.
22. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego Rady Fundacji, oraz może wybrać jednego lub więcej
Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
23. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Przewodniczący Rady Fundacji
posiada dwa głosy.
24.Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów i nie
otrzymują wynagrodzenia.
25. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we 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 lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 8.
Zarząd.

1. W skład Zarządu może być powołane od jednej do 3 (trzech) osób.
2. Kadencja Zarządu trwa (3) trzy lata i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Rady
Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy urzędowania.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub
odwołania. Każdy Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany.
4. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
5. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją wobec osób trzecich.
6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem
Fundacji, niezastrzeżone właściwymi przepisami lub postanowieniami niniejszego aktu
do kompetencji Rady Fundacji.
7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków (w tym majątkowych) Fundacji
wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków (w tym majątkowych) Fundacji
uprawniony jest: każdy członek Zarządu samodzielnie, z wyjątkiem rozporządzanie
prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczeń, których sumaryczna wartość
przekracza 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) – w tym wypadku wymagana jest zgoda
(uchwała) Rady Fundacji.
9. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji, na którą
został powołany lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.
10. Niniejszym statutem Fundator powołuje w skład pierwszego Zarządu: Magdalena
Marianna Raszdorf, PESEL (67020801026) – jako Prezesa Zarządu.

§ 9.
Rachunkowość.

1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego
sporządzić i przedłożyć Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
działalności Zarządu

3. w danym roku obrotowym.
4. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy
rozpoczyna się z dniem podjęcia przez Fundację działalności, a kończy się z dniem
ostatniego
5. grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku.

§ 10.

Fundator postanawia, że ministrami właściwymi ze względu na cele fundacji są Ministrowie:
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Inwestycji i Rozwoju.

§ 11.

Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.

ŚWIDNICA, dnia 17.06.2019

ADRIAN ŁUKASZ FURMAN

