Statut Fundacji Nowe Teraz
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Nowe Teraz, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
Piotra Andrzeja Sopa zwanego dalej „Fundatorem”, na podstawie oświadczenia o
ustanowieniu Fundacji złożonego w dniu 12.09.2013 r. przed Joanną Wrzochalską- Zaręba
notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię notarialną przy ul. Pańskiej 73 za nr aktu
Rep.A nr 5121/2013, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o
fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r., Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§3
1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w
kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Fundacja może używać pieczęci według wzoru określonego przez Prezesa Zarządu oraz
przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym realizującym cele Fundacji
i zasłużonym dla samej Fundacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie
promowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym:
1. Inspirowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych przedsiębiorców.
2. Inicjowanie działań z zakresu edukacji prawnej, księgowej, marketingowej, mającej na celu
aktywizację przedsiębiorczości.
3.Promocję polskiej przedsiębiorczości, polskich producentów i produktów.

4. Aktywizacja i socjalizacja poprzez wspólne działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych osób, w tym: przedstawicieli małych, lokalnych społeczności
wiejskich i miejskich.
5. Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6. Aktywizacja zawodowa osób bez pracy, zmniejszająca negatywne skutki bezrobocia m.in.
wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób
niepełnosprawnych.
7. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób bezrobotnych.
8.Szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych
przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności
ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością
gospodarczą.
9. Przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych,
administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących
aktywnych form zwalczania bezrobocia.
10. Promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we
wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego.
11. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego i
doradztwa zawodowego.
12. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w
szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu
przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia
społecznego i zawodowego.
13. Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych
osób niepełnosprawnych.
14. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje,
szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających
przedsiębiorczość.
15. Udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez
inne
organizacje
lub
osoby.
16. Kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi
organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką
przedsiębiorczości.
17.Współpraca i wzajemna pomoc członków Fundacji.
18. Pomoc w wychodzeniu z zadłużenia dla przedsiębiorców będących w trudnej sytuacji
biznesowej.
19. Przywracanie konkurencyjności
20. Pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w powrocie do gospodarki.
21. Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku
finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w
biznesie.
22. Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i
przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju.
23.Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności
wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
24.Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych
przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności.
25. Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych i
nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej.

§7
Cele określone w §6 Fundacja realizuje poprzez:
1.Tworzenie programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych.
2.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
3.Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i
niematerialnych dla realizacji celów statutowych.
4.Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, dyskusji.
5.Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami państwowymi i organizacjami
pozarządowymi oraz wspieranie i finansowanie ich działalności oraz inicjatyw w
zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
6. Inne działania realizujące cele statutowe.
7. Organizowanie współpracy międzynarodowej dotyczącej celu Fundacji.
8. Udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których
działalność służy realizacji celów statutowych.
9. Organizowanie, współdziałanie oraz popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz
inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinach będących celami
Fundacji.
10. Pomoc w rozwoju przedsiębiorców prywatnych poprzez doradztwo i pomoc
organizacyjną, finansową i prawną oraz inna działalność wspomagająca rozwój
przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości.
11. Działalność wydawniczą, w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur,
folderów.
12.Działalność badawczą, w szczególności ekspertyz i analiz.
13.Konsultacje i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji
zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości.
14. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;
15. Korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności
dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym;

§8
Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z
krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz instytucjami publicznymi
prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji. Współpraca ta może mieć w
szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł. Przystąpienie Fundacji do spółki wymaga zgody Fundatora.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz za założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 100
000PLN (słownie: sto tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
§10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§11
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:
1. Świadczeń Fundatora
2. Darowizn, spadków i zapisów
3. Subwencji osób prawnych
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
5. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
6. Dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
§12
Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§13
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, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
RODZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§14
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
§15
Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
RADA FUNDACJI
§16
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się od trzech do pięciu członków, powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
2. Do uprawnień Rady należą:
a) ocena bieżącej działalności Fundacji, a w związku z tym przestawianie odpowiednich uwag

i wniosków Prezesowi Fundacji i Fundatorowi,
b) ustalania głównych kierunków działalności Fundacji i kontrola ich realizacji,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowywanych przez Zarząd
Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
e) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
f) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz
likwidacji Fundacji.
§17
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku przez
Przewodniczącego Rady, zwanego dalej "Przewodniczącym".
2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu
Fundacji oraz inne zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność
zbieżna jest z celami Fundacji.
3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu,
terminie oraz porządku obrad.
4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. W uzasadnionych
przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym udziałem.
§18
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
ZARZĄD FUNDACJI
§19
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji zwany dalej Prezesem.
Zarząd wieloosobowy w ilości od trzech do pięciu osób tworzą: Prezes i Wiceprezesi. Prezesa
i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Fundator.
2. Do składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes samodzielnie lub 2 Wiceprezesów
łącznie,
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu.
4. Zasady zatrudniania i wynagradzania Zarządu określa Fundator.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§20
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
2. Przyjmuje spadki, darowizny, zapisy i subwencje.
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
4. Sporządza projekty programów działania Fundacji.
5. Ustala wielkość, podstawę prawną, charakter zatrudnienia oraz wysokość i zasady
wynagrodzenia pracowników Fundacji.
6. Tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, agencje, biura, oddziały, zakłady i inne placówki
Fundacji w kraju i za granicą, określając ich właściwość miejscową i rzeczową oraz ograny i
ich kompetencje.
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 21
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
2) 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych;
3) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów;
4) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą różnego rodzaju;
5) 46.49. Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
6) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana;
7) 47.19. Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach;
8) 47.59. Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
9) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
10) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
11) 47.77. Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
12) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
13) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
14) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
15) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
16) 58.11.Z Wydawanie książek;
17) 58.13.Z Wydawanie gazet;
18) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
19) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
20) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
21) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
22) 62.03.Z Działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi;
23) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych;

24) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzenie stronami internetowymi ( hosting) i podobna
działalność;
25) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
26) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
27) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
28) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
29) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek;
30) 68.20.Z Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
31) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
32) 68.32.Z Zarządzenie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
33) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i
zarządzania;
34) 71.20.B Pozostałe badanie i analizy techniczne;
35) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
36) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego;
37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane;
38) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim;
39) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
40) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
41) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
42) 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacja,
kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych;
43) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
44) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
45) 95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii;
46) 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
47) 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
48) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
§ 22
Zarząd Fundacji przeznacza środki w wysokości 30 000 zł z funduszu założycielskiego na
prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 23
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
§ 24
1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów
określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 25
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
§ 26
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT
§26
1. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej
organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
2. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz
członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio
wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
Fundator może zmienić cele Fundacji lub jej Statut na wniosek lub po zasięgnieciu opinii
Rady i Zarzadu Fundacji.
§28
Dla zwiększenia efektywności realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z
inną fundacją. Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Rady Fundacji.
Połączenie z inną fundacją następuje z zastosowaniem przepisów o likwidacji fundacji.
§29
Fundacja ulega likwidacji w przypadku powstania trwałej przeszkody uniemożliwiajacej
realizacje celów, dla których została powołana w szczególności wobec wyczerpania się jej
środków finansowych.

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
§30
Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator powołany przez Fundatora.

