
Statut Fundacji

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja Harmonicznego Chaosu.

2. Dopuszczalne jest posługiwanie się skróconą nazwą: Fundacja HaCha.

3. Fundacja została ustanowiona przez Mariusza Cholajdę, zwanego w dalszej części Statutu 

Fundatorem, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz Agnieszkę 

Zawiszę w kancelarii notarialnej w Żorach, przy ulicy Bałdyka 1/2, dnia 07.01.2013 roku, 

umieszczonego w Repetytorium A nr 141/2013.

4. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 

r., nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz Statutu. 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest wieś Pstrążna w województwie śląskim.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie może tworzyć oddziały oraz 

inne jednostki organizacyjne.

3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić 

działalność poza granicami RP, gdzie może tworzyć przedstawicielstwa.

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

w wybranych językach obcych (nazwa w języku angielskim : Harmonic Chaos Foundation).

5. Brzmienie nazwy Fundacji w innych językach ustala każdorazowo Zarząd Fundacji 

w drodze uchwały, kierując się prawidłami danego języka. 

§ 3

Fundacja używa pieczęci, która zawiera:

a) nazwę Fundacji,

b) określenie siedziby Fundacji,

c) adres Fundacji,

d) inne dane identyfikujące Fundację.
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II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 4

1. Fundacja została powołana w celu promowania i realizacji projektów z dziedziny kultury, 

sztuki, edukacji, wymiany międzyludzkiej, sportu, kultury fizycznej, zdrowego żywienia, 

niwelowania nierówności społecznych, aktywizacji społeczeństwa i ekologii.

§ 5

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) wszechstronne propagowanie idei szeroko rozumianej twórczości artystycznej, edukacji 

kulturalnej i ekologicznej, świadomości kultury fizycznej oraz aktywizacji społeczeństwa 

i niwelowania nierówności społecznych;

b) wspieranie i organizowanie przedsięwzięć projektowych i wolontariackich 

umożliwiających osiągnięcie założonych celów;

c) organizowanie przedsięwzięć artystycznych, wydawniczych oraz innych form 

upowszechniania wiedzy na temat kultury i sztuki;

d) organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, seminariów, warsztatów, kursów;

e) organizowanie akcji medialnych i społecznych promujących idee Fundacji;

f) opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących zagadnień związanych 

z celami Fundacji;

g) gromadzenie i wymiana informacji o zjawiskach kulturowych;

h) wypracowywanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze;

i) współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu 

działalności co Fundacja, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej 

granicami;

j) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród, grantów, stypendiów;

k) tworzenie i prowadzenie placówek o charakterze społeczno – kulturalnym;

l) opracowywanie programów i realizacja projektów w zakresie:

- kultury, sztuki, sportu i edukacji,

- ochrony i promocji zdrowia, 

- ekologii,

- przeciwdziałania patologiom oraz niwelowanie nierówności społecznych,

- aktywizacji społeczeństwa;

ł) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
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m) propagowanie postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, rozwijanie  

i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego;

n) współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, a także innymi osobami 

prawnymi, fizycznymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej;

o) członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach 

statutowych zbieżnych lub podobnych z celami Fundacji;

p) działania na rzecz zwiększania dostępu do informacji w krajach rozwijających się;

r) popieranie i prowadzenie działań na rzecz praw człowieka;

s) ochronę i promocję praw dzieci i ojców;

t) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

u) prowadzenie serwisu internetowego;

w) prowadzenie działalności badawczej;

y) organizowanie zbiórek publicznych;

z) prowadzenie działalności gospodarczej.

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 6

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł PLN (słownie jeden 

tysiąc zł 00/100)

§ 7

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków i zapisów;

b) dotacji i subwencji osób prawnych;

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochodów z majątku Fundacji;

e) odsetek bankowych;

f) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

g) dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach;

h) dochodów z działalności gospodarczej;
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§ 8

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach 

gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i papierach wartościowych.

§ 9

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we 

właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 10

Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które 

dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji o charakterze jednorazowym lub łącznym, 

w wysokości równej co najmniej 1.000,00 zł PLN, uzyskują o ile wyrażą stosowne życzenie, 

tytuł Sponsora Fundacji.

§ 11

1. Darczyńca przekazujący Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają 

zostać przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji.

2. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku i w takim wypadku Fundacja zwraca 

Darczyńcy przekazane przez niego środki. 

3. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celów ich wykorzystania, Fundacja 

może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wtedy, gdy jest oczywistym, że stan czynny 

spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Fundacja nie ma prawa podejmować działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników oraz innych osób, 

z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
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stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami 

bliskimi;

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji lub pracowników Fundacji 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) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji 

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań 

statutowych Fundacji;

d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich 

osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe.

IV. Organy Fundacji

Przepisy ogólne

§ 14

1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji;

b) Zarząd Fundacji.

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego 

organu.

3. Postanowienia zawarte w ust. 2 nie pozbawiają członków Rady Fundacji możliwości 

zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, 

w tym również kosztów podróży. 

4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach 

tego organu.

§ 15

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ich członków, chyba że z treści statutu wynika co innego.
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§ 16

1. Kadencja organów Fundacji trwa trzy lata. 

2. Członkowie organów Fundacji mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję.

§ 17

Spory kompetencyjne pomiędzy organami Fundacji rozstrzyga Fundator.

Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością. 

2. Członków Zarządu Fundacji w liczbie nie mniejszej niż trzech i nie większej niż pięciu, 

powołuje Fundator w drodze zarządzenia.

3. Pierwszy Zarząd Fundacji uchwala Regulamin Zarządu Fundacji precyzujący zasady i tryb 

pracy Zarządu Fundacji.

4. Zarząd Fundacji obraduje na posiedzeniach.

5. Pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zarządu Fundacji zwołuje Fundator.

6. Podczas pierwszego posiedzenia Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Prezesa, Wice 

Prezesa oraz Sekretarza.

7. W razie powołania większej liczby członków Zarządu Fundacji przez Fundatora można 

powołać dalszych Wice Prezesów.

8. Kolejne posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jej Prezes, nie rzadziej jednak niż cztery 

razy do roku.

§ 19

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest jednoosobowo Prezes 

Zarządu Fundacji lub dwóch innych członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 20

1. Członkostwa w Zarządzie Fundacji nie można łączyć z członkostwem w składzie Rady 

Fundacji.

2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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3. Członkowie nowo ustanowionego przez Fundatora Zarządu składają niezwłocznie, nie 

później jednak niż na swoim pierwszym posiedzeniu oświadczenia zgodnie z treścią ust. 2, 

wg wzoru ustanowionego przez Fundatora. 

4. Oświadczenia członków Zarządu Fundacji zostaną zabezpieczone w dokumentacji 

Fundacji.

5. Oświadczeń o których mowa w ust. 3 nie składają członkowie Zarządu Fundacji wybrani 

na kolejną kadencję. 

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się 

wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie kwestie nie zastrzeżone do kompetencji 

innych organów, zaś w szczególności:

a) nadzór nad realizacją celów Fundacji;

b) sporządzanie planów pracy i budżetu Fundacji;

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

e) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Fundacji;

f) rozpatrywanie opinii przedstawionych przez Radę Fundacji.

Rada Fundacji

§ 22

Rada Fundacji jest powołana do pełnienia funkcji kontrolnych i opiniodawczych w Fundacji. 

§ 23

1. Członków Rady Fundacji w liczbie nie mniejszej niż dwóch i nie większej niż pięciu, 

powołuje Fundator. 

2 . Pierwsza Rada Fundacji uchwala Regulamin Rady Fundacji precyzujący zasady i tryb 

pracy Rady Fundacji.

3. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach.

4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Fundacji zwołuje Fundator.
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5. Podczas pierwszego posiedzenia Rada Fundacji wybiera ze swego grona  

Przewodniczącego.

5. Kolejne posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy do roku.

§ 24

1. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Fundacji jak również 

osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3 . Członkowie nowo powołanej przez Fundatora, Rady Fundacji składają niezwłocznie, nie 

później jednak niż na swoim pierwszym posiedzeniu oświadczenia zgodnie z treścią ust.1 i 2, 

wg wzoru ustanowionego przez Fundatora. 

4. Oświadczenia członków Rady Fundacji zostaną zabezpieczone w dokumentacji Fundacji.

5. Oświadczeń o których mowa w ust. 3 nie składają członkowie Rady Fundacji wybrani na 

kolejną kadencję. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się 

wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe, lub zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1. 

§ 25

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) kontrolowanie działalności Fundacji;

b) opiniowanie działalności Fundacji;

c) uchwalanie i zmiana Regulaminu Rady Fundacji.

V. Postanowienia końcowe. 

§ 26

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

w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednomyślnie, po zasięgnięciu opinii Rady 

Fundacji.
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3 . Podejmując uchwałę o likwidacji Fundacji Zarząd określa sposób jej likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku Fundacji.

4. W innych przypadkach likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Sąd. 

Likwidatorowi przysługują uprawnienia Zarządu.

5. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii 

Rady i Zarządu Fundacji.

6. W razie śmierci Fundatora zmian w statucie dokonuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady.
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