Ja, niżej podpisana Katarzyna Opiekulska, działając jako jedyna Fundatorka,
z dniem 28 września 2015 r. ustalam Statut Fundacji TALENT & KARIERA FUNDACJA ROZWOJU
ZAWODOWEGO z siedzibą w Szczecinie (Statut), w następującym brzmieniu:
STATUT FUNDACJI
TALENT & KARIERA FUNDACJA ROZWOJU ZAWODOWEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja nosi nazwę: TALENT & KARIERA – FUNDACJA ROZWOJU ZAWODOWEGO i w
dalszych częściach niniejszego Statutu zwana jest „Fundacją".
§2
Fundacja ustanowiona przez Katarzynę Opiekulską, zwaną dalej „Fundatorką", aktem notarialnym rep.
A nr 1305/2015 zawartym przed notariuszem Danielem Banaszkiewiczem w jego kancelarii w Szczecinie
przy ulicy Swarożyca nr 15A/3, dnia 10 lipca 2015 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§3
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw gospodarki.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów
społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanowić wyróżnienia, nagrody, tytuły, medale i przyznawać je osobom zasłużonym dla
Fundacji.
§6
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.
Rozdział II
Cele i zasady działalności
§7
Celem Fundacji jest:
1. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju i promocji
przedsiębiorczości;
2. działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;
3. promowanie lokalnych pracodawców w kraju i zagranicą;

4. promowanie proaktywnego podejścia do planowania kariery zawodowej przez uczniów i
studentów;
5. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój
gospodarczy w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej;
6. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy
instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami;
7. organizacja współpracy pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi;
8. działalność oświatowa, naukowo - techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;
9. promocja regionu w Polsce i na świecie;
10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży akademickiej;
11. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację
wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych i
społecznych;
12. zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych;
13. promocja inicjatyw na rzecz zatrudnienia osób młodych;
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, w szczególności
młodzieży i absolwentów;
15. Promowanie etyki w biznesie.
§8
Fundacja realizuje cele przez:
1. tworzenie i udział w programach ukierunkowanych na rozwój gospodarczy regionu, w
szczególności wspieranie przedsiębiorczości;
2. udział w organizacjach, przedsięwzięciach i instytucjach kapitałowych, których działalność służy
realizacji celów statutowych;
3. tworzenie i realizację programów walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;
4. wspieranie przedsiębiorczości prywatnej;
5. organizowanie lub finansowanie konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, seminariów,
sympozjów, warsztatów, stypendiów lub innych form mogących wesprzeć realizację
celów Fundacji;
6. organizowanie akcji promocji przedsiębiorczości prywatnej;
7. prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie serwisów internetowych, których
działalność wesprze realizację celów Fundacji;
8. przygotowywanie lub prowadzenie punktów informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie
kampanii promocyjnych w dziedzinach objętych celami Fundacji;
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 prawną oraz inna
działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorców oraz przedsiębiorczości;
11. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy;
12. działalność edukacyjną, szkoleniową i doradczą w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego;
13. podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji.
Rozdział III
Majątek fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych), wniesiony przez Fundatorkę,
2. środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, a także w postaci
odsetek z rachunków bankowych, dochodu z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia

udziałów, jednostek uczestnictwa, dywidend, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych
itd.,
3. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty
gospodarcze,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
§10
Majątek oraz dochody Fundacji przeznacza się na finansowanie działalności statutowej.
§11
Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy
strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy przeznaczonych na rozwój dziedzin objętych
celami Fundacji.
§12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uchwała o przyjęciu spadku wprost może być
podjęta wyłącznie wtedy, gdy jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
Rozdział IV
Organ Fundacji
§13
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.
§14
1. Zarząd składa się z Członków w liczbie od 1 do 3, w tym Prezesa Zarządu zwanego dalej
Prezesem.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundatorka.
3. W razie śmierci Fundatorki Członków Zarządu powołuje i odwołuje pełnoletnia osoba
uprawniona do dziedziczenia po Fundatorce. Jeżeli istnieje więcej niż jedna osoba pełnoletnia
uprawniona do dziedziczenia po Fundatorce, Członków Zarządu powołuje i odwołuje
przedstawiciel wskazany przez te osoby.
4. W razie znaczącej przeszkody dotyczącej Fundatorki, Członków Zarządu powołuje i odwołuje
pełnoletnia osoba, która byłaby uprawniona do dziedziczenia po Fundatorce na wypadek jej
śmierci. Jeżeli istnieje więcej niż jedna osoba pełnoletnia, o której mowa w zdaniu pierwszym,
Członków Zarządu powołuje i odwołuje przedstawiciel wskazany przez te osoby.
5. W niniejszym Statucie, Fundatorka powołuje Zarząd w składzie:
a) Katarzyna Opiekulska – Prezes Zarządu.
6. Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.
7. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
a) odwołania;
b) rezygnacji;
c) śmierci.
9. Członek Zarządu pełni funkcję bez wynagrodzenia, o ile osoba uprawniona do powoływania i
odwoływania Członków Zarządu nie postanowi inaczej. Decyzja może być podjęta w każdym
czasie.
§15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
udzielanie pełnomocnictw,
podejmowanie decyzji o utworzeniu oddziałów, zakładów, filii oraz przygotowanie lub
zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych,
i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji,
j) dokonywanie zmian w Statucie.
3. Zarząd, w skład którego nie wchodzi Fundatorka:
a) zobowiązany jest co roku, do dnia 31 marca, do przedkładania Fundatorce rocznego
sprawozdania z działalności Fundacji,
b) zobowiązany jest wykonywać kompetencje wskazane w ust. 2 lit. h, i oraz j w uzgodnieniu z
Fundatorką. Ważność uchwał podjętych w sprawach, o których mowa w zdaniu poprzednim
zależy od pisemnego zatwierdzenia przez Fundatorkę,
c) zobowiązany jest do uzgodnienia i uzyskania zgody Fundatorki na udzielenie
pełnomocnictwa.
4. Do wykonywania obowiązków wskazanych w ust. 3, na wypadek śmierci Fundatorki albo
dotyczącej jej znaczącej przeszkody § 14 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, zawiadamiając Członków Zarządu o terminie, miejscu i
przedmiocie posiedzenia pocztą elektroniczną lub listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed
planowanym terminem posiedzenia. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane, jeżeli o
posiedzeniu zostali zawiadomieniu wszyscy Członkowie Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały, również pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia,
jeżeli obecni są wszyscy członkowie, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego
odbycia posiedzenia czy poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi
inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Dla ważnego podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany postanowień Statutu wymagany jest udział
w głosowaniu wszystkich Członków Zarządu. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi
Fundatorka zmiana Statutu jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy Fundatorka głosuje za zmianą.
6. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego Statutu, Fundatorka, o ile nie wchodzi w
skład Zarządu jest uprawniona do zmiany statutu w każdym czasie. Zarząd jest zobowiązany do
złożenia wniosku o zarejestrowanie zmiany niezwłocznie po przekazaniu stosownego
oświadczenia przez Fundatorkę. Na wypadek śmierci Fundatorki albo dotyczącej jej znaczącej
przeszkody § 14 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
§17
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków Członków Zarządu oraz
reprezentacji stosuje się regulację poniższą.
2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek kierowania działalnością Fundacji.
3. Każdy Członek Zarządu ma prawo kierowania działalnością Fundacji bez uprzedniej uchwały
Zarządu w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Fundacji.
4. Jeżeli, jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, którykolwiek z pozostałych
Członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub sprawa przekracza zakres zwykłych
czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 1, wymaga jednomyślnej uchwały,
podjętej w głosowaniu przez wszystkich Członków Zarządu.
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, o ile w uchwale Zarządu nie postanowiono inaczej.
4. Likwidatorzy wykonują czynności bez wynagrodzenia, o ile w uchwale Zarządu nie
postanowiono inaczej.
5. Obowiązkiem Likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w
sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele zbieżne z celami Fundacji,
zgodne z celami wskazanymi w art. 1 ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z
1984 r. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.).

Szczecin, dnia 28 września 2015 r.
………………………………………
Katarzyna Opiekulska - Fundatorka

