STATUT FUNDACJI BLACK BUTTERFLIES
§1
Postanowienia ogólne
1. Fundacja pod nazwą „Black Butterflies", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Ewę

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Minge oraz spółkę Fortunate Group sp. z o.o. z siedzibą w Iwinach, KRS nr 0000508940,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 21 października 2015 r., Rep. A nr
8889/2015, sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Sułek, Kancelaria Notarialna w
Zielonej Górze, przy ul. Mickiewicza nr 3A, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.)
oraz postanowień niniejszego statutu.
Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, i przedstawicielstwa w kraju i zagranicą oraz
tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, jak również wchodzić w skład innych
fundacji i stowarzyszeń.
Fundacja może używać pieczęci, oznak oraz wyróżniających ją znaków graficznych
określonych przez Fundatorów lub Zarząd.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej
celów.
Nazwa Fundacji jest podlega ochronie wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Fundatorzy są uprawnieni do podejmowania decyzji określonych w Statucie. Decyzje
Fundatorów zapadają w formie uchwał. Organizację pracy Fundatorów określa Regulamin.
§2
Cele Fundacji

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej w

zakresie poprawy jakości życia osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz osób
niepełnosprawnych, w szczególności poprzez:
a) niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, osobom
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
b) prowadzenie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia na obszarze onkologii oraz
niepełnosprawności;
c) wspomaganie i promowanie edukacji w zakresie walki z chorobami nowotworowymi;
d) propagowanie idei wolontariatu oraz akcji społecznych i informacyjnych;
e) aktywizację osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz niepełnosprawnością.
2. Swoje cele Fundacja realizuje, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie działalności informacyjnej dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich
rodzin, w tym również osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
b) ochronę i promocję zdrowia w zakresie onkologii oraz niepełnosprawności;
c) reprezentowanie interesów pacjentów chorych onkologicznie oraz niepełnosprawnych;

d) działanie na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób
nowotworowych oraz niepełnosprawności;
e) wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze
onkologii oraz niepełnosprawności;
f) organizowanie i prowadzenie akcji społecznych i edukacyjnych, w tym kampanii
informacyjnych i profilaktycznych;
g) organizowanie i prowadzenie wypoczynku dla osób dotkniętych chorobą nowotworową
oraz niepełnosprawnych;
h) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i ich rodzin jak również
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, także po śmierci chorego;
i) organizowanie grup wsparcia dla osób chorych i ich rodzin;
j) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobą nowotworową
oraz osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy;
k) angażowanie do realizacji lub promocji statutowych celów Fundacji osób znanych,
przedstawicieli mediów i środowisk twórczych;
l) wspieranie i organizowanie wolontariatu;
m) tworzenie ośrodków terapeutycznych dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i
niepełnosprawnych;
n) aktywizowanie osób dotkniętych chorobą nowotworową przez kulturę i sztukę, aktywny
udział osób chorych w pracy twórczej;
o) pomoc psychologiczną i psychiatryczną dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich
rodzin;
p) pomoc prawną dla chorych i ich rodzin z zakresu dochodzenia praw związanych z opieką
zdrowotną;
q) organizowanie szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych i sesji terapeutycznych;
r) współpracę ze służbą zdrowia, z organami administracji państwowej i samorządowej, a
także z organizacjami społecznymi w budowaniu postaw prawidłowego procesu integracji
osób z chorobą nowotworową ze społeczeństwem.
3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w
ust. 2 powyżej.
4. Fundacja może przyznawać wsparcie osobom fizycznym oraz innym organizacjom i
instytucjom, które działają w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji.
§3
Majątek Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatorów określony w

akcie notarialnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu oraz składniki majątkowe nabyte w
trakcie działania Fundacji.
2. Majątek Fundacji stanowią, w szczególności:

a) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
b) subwencje osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
e) odsetki od lokat kapitałowych,
f)

dochody z papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych,

g) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie

kosztów jej działania.
4. Za zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
5. Oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie

dziedziczenia oraz przyjęcia darowizn składa Zarząd.
§4
Działalność gospodarcza
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zarówno w kraju i za granicą, na
zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie:
a)
Artystyczna i literacka działalność twórcza - 90.03. Z
b)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – 46.17.Z
c)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – 46.16. Z
d)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych – 46.15. Z;
e)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów – 46.14. Z;
f)
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów – 46.18. Z
g)
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju –
46.19.Z;
h)
Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – 46.34.A;
i)
Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – 46.34.B
j)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – 46.39.Z
k)
Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – 46.41.Z;
l)
Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – 46.42.Z;
m)
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych – 46.46.Z;
n)
Sprzedaż hurtowa obrabiarek – 46.62.Z;
o)
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;
p)
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 46.11.Z;
q)
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach –
47.10.Z;
r)
Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.25.Z;
s)
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet –
47.91.Z
t)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B;
u)
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z;
v)
Wydawanie książek – 58.11.Z;
w)
Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z;
x)
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi – 59.12.Z;

y)
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych – 59.13.Z;
z)
Działalność portali internetowych – 63.12.Z;
aa)
Działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z;
ab)
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność- 63.11.Z;
ac)
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z;
ad)
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
68.20.Z;
ae)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z;
af)
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z;
ag)
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;
ah)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania – 70.22.Z;
ai)
Badania i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A;
aj)
Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z;
ak)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji –
73.12.A;
al)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych –
73.12.B;
am) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) – 73.12.C;
an)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z;
ao)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z;
ap)
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z;
aq)
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z;
ar)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z;
as)
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – 92.00.Z;
at)
Działalność obiektów sportowych – 93.11.Z;
au)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z;
av)
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09. Z;
aw) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych
wód butelkowanych – 11.07.Z
2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację służy realizacji jej celów
statutowych.
3. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska

wymagane zezwolenia, koncesje lub upoważnienia, jeśli będzie to wymagane przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nie przewidzianej w Statucie wymaga

uprzedniej zmiany Statutu.
§5
Organy Fundacji
1.

Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
- Rada Fundacji.

2.

Członkowie organów Fundacji nie mogą byś prawomocnie skazani wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
3.
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Radzie Fundacji.
4.
Organy Fundacji obradują na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby.
§6
Zarząd Fundacji
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do uprawnień Zarządu należy, w szczególności:

- realizacja celów statutowych;
- zarządzanie majątkiem Fundacji;
- wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
- decydowanie o tworzeniu oddziałów, zakładów, filii, i przedstawicielstw w kraju i zagranicą;
- decydowanie o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, jak również
wejściu w skład innych fundacji i stowarzyszeń;
- podejmowanie wszystkich innych decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Fundatorów.
3. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób, które są powoływane i odwoływane przez
Fundatorów. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz
członkowie Zarządu.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
5. Kadencja Zarządu jest nieograniczona.
6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z
Wiceprezesem Zarządu lub innym członkiem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu działający
łącznie z innym członkiem Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia
woli składa Prezes Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub pobierać

wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
9. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy.
10. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji pełnomocnik powołany przez

Fundatorów.
11. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków

Fundacji.
12. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:

- pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie lub z członkostwa w Zarządzie;
- śmierci członka Zarządu;
- odwołania członka Zarządu przez Fundatorów.
§7
Rada Fundacji
1.
2.
3.
4.

Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz doradczym Zarządu.
Rada Fundacji jest organem o nieograniczonym składzie osobowym.
Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w wyniku:
- pisemnej rezygnacji z członkostwa;

- śmierci członka Rady;
- odwołania członka Rady przez Fundatorów.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
6. Wysokość wynagrodzenia członków Radcy Fundacji określają Fundatorzy.
7. Wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§8
Postanowienia końcowe
1. Fundatorzy podejmują decyzje w sprawach:

2.
3.
4.
5.
6.

- zmiany postanowień Statutu,
- zmiany celów Fundacji,
- połączenia Fundacji,
- likwidacji Fundacji.
Zmiana celów Fundacji następuje poprzez zmianę postanowień niniejszego Statutu.
Zmiana postanowień Statutu oraz zmiana celów Fundacji wymaga wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na zasadach określonych przez zainteresowane strony. Fundacja może być zarówno
stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
Likwidacja Fundacji następuje w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była
ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Likwidatorów powołują i odwołują Fundatorzy.

7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność

odpowiada celom Fundacji. Fundatorzy mogą wskazać cele na jakie ma zostać przeznaczony
majątek Fundacji.
8. Fundacja składa organowi nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 10 Statutu, corocznie

sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
9. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Statut został uchwalony przez Fundatorów w dniu 21 października 2015 r.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisy Fundatorów:
1) Ewa Minge –

2) Fortunate Group sp. z o. o.

reprezentowana przez Zarząd

___________________________

__________________________
Prezes Zarządu
Paweł Krukowski

