Statut
Fundacji „Smoczy Web”

Postanowienia ogólne.
§1
1. Fundacja pod nazwą „Smoczy Web”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Romana
Sachaj i Andrzeja Korbaś, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym dnia 6
marca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Brzegu, przy ulicy Armii Krajowej nr 27, przed
notariuszem Barbarą Winiarską pod numerem Repertorium A 1046/2012, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeżeli jest to niezbędne do
właściwego realizowania celów Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Działalność Gospodarcza Fundacji
§6
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, działalność ta ma charakter dodatkowy w
stosunku do działalności pożytku publicznego
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w Załączniku numer 1
niniejszego Statutu. Załącznik ten jest integralną częścią Statutu.
4. Dochody z działalności gospodarczej w całości przeznaczane są na cele statutowe związane z
działalnością pożytku publicznego.
Podstawowe Cele i Zasady działania Fundacji
§7
Celem niniejszej Fundacji jest opieka nad wszystkimi obiektami zabytkowym, a w szczególności
zamkami, pałacami, folwarkami i obiektami obronnymi, polegająca między innymi na:
a.) ochronie, konserwacji i rewaloryzacji w/w obiektów;

b.) powszechnym udostępnieniu w/w obiektów dla wszystkich grup społecznych przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym z wykorzystaniem możliwości
interaktywnego ich zwiedzania przez łącza Internetowe;
c.) promocji, w tym promocji Internetowej, w/w obiektów i propagowaniu ich walorów
kulturowych, oświatowych, edukacyjnych i estetycznych jak najszerszemu gronu odbiorców,
w tym odbiorcom zagranicznym;
d.) propagowanie zdrowych form wypoczynku, rozrywki i rekreacji poprzez budowanie szlaków
historyczno – turystycznych;
e.) odtworzenie umiejętności posługiwania się historycznymi technikami walki (łucznictwo,
bronie drzewcowe, broń biała) z wykorzystaniem współczesnych materiałów;
f.) upowszechnianie klasycznych form rozrywki intelektualnej, w szczególności wśród dzieci i
młodzieży;
g.) wspieraniu działalności naukowej i badawczej związanej z historią w/w obiektów na szerokim
tle kulturowym Polski;
h.) pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o historii obiektu, miejscowej ludności, jej tradycjach,
kulturze, obyczajach.
§8
Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja będzie między innymi:
a.) organizować i prowadzić działania i roboty konserwatorskie wszystkich branż i dyscyplin w
celu ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych;
b.) wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania w zakresie monitoringu,
kontroli dostępu, iluminacji w obiektach zabytkowych przy pełnym poszanowaniu wymogów
ochrony konserwatorskiej;
c.) tworzyć cyfrowe obrazy obiektów zabytkowych, w tym również obrazy w technologii 3D i
udostępniać je za pośrednictwem sieci Internet;
d.) gromadzić i udostępniać za pośrednictwem sieci Internet materiały promocyjne, dydaktyczne
i naukowe;
e.) tworzyć nowe oraz modernizować i odnawiać istniejące szlaki turystyczne wraz z
rozbudowaniem ich o aspekty informacji historycznej, w szczególności szalki piesze,
rowerowe i konne;
f.) organizować imprezy, spotkania i szkolenia w zakresie klasycznych form rozrywki
Intelektualnej rozwijających kreatywność i wyobraźnię;
g.) pośredniczyć w dostępie do trenerów historycznych technik walki i sprzętu;
h.) współpracować z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami
prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą
taką działalność prowadzić;
i.) wspierać przedsięwzięcia, mające na celu ochronę wartości kultury materialnej i
intelektualnej obiektów zabytkowych i ich kulturowego otoczenia;
j.) zamawiać opracowania naukowe zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi i ich
najbliższym otoczeniem;
k.) przyznawać odznaki i medale oraz fundować nagrody osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji.
Majątek Fundacji
§9
1. Majątek Fundacji składa się z Funduszu Założycielskiego oraz dochodów uzyskanych przez
Fundację w trakcie jej działalności.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
a.) darowizn, spadków i zapisów;
b.) dotacje, subwencje oraz granty;

c.) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d.) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji;
e.) dochodów z majątku Fundacji.
§10
1. Fundusz Założycielski składa się z kwoty zadeklarowanej przez Fundatorów (założycieli Fundacji)
w oświadczeniu o ustanowieniu fundacji z dnia 6 marca 2012 roku zarejestrowanym w Kancelarii
Notarialnej w Brzegu, przy ulicy Armii Krajowej nr 27, przed notariuszem Barbarą Winiarską pod
numerem Repertorium A 1046/2012.
2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację przeznacza
się kwotę 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
§11
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Władze Fundacji
§12
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest organem zarządzającym, odpowiadającym za bieżącą,
operacyjną działalność Fundacji.
2. Organem Kontroli jest Rada Fundacji, sprawująca nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
3. Publicznym Organem Nadzorczym Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarząd Fundacji
§13
1. Zarząd Fundacji liczy od jednego do trzech członków i składa się z Prezesa, dodatkowo może
liczyć także jednego lub dwóch Wiceprezesów.
2. Kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują dożywotnio
Fundatorom na następujących zasadach:
a. Fundatorzy wspólnie i jednomyślnie powołują Prezesa Zarządu.
b. Każdy z Fundatorów oddzielnie ma prawo do powołania jednego Wiceprezesa Zarządu.
3. Prawo do odwołania któregokolwiek członka Zarządu ma każdy z Fundatorów.
4. W przypadku śmierci jednego z Fundatorów, drugi Fundator podejmuje decyzje określoną w
pkt. 2 samodzielnie. W przypadku śmierci obu fundatorów, kompetencje do powoływania i
odwoływania członków Zarządu przysługują Zarządowi większością głosów.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.) odwołania przez Fundatora;
b.) śmierci;
c.) złożenia rezygnacji.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§14
Do zadań Zarządu należy całokształt spraw związanych z istnieniem i działalnością Fundacji, a w
szczególności:
a.) ustalanie podstawowych kierunków działania Fundacji i bieżące realizowanie jej celów;
b.) kierowanie działalnością Fundacji i jej reprezentowanie;

c.) określanie składników majątku Fundacji przeznaczonych do prowadzenia przez nią
działalności gospodarczej.
§15
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Uchwały Zarządu zapadają:
a. W przypadku zarządu jednoosobowego i dwuosobowego – jednogłośnie;
b. W przypadku zarządu trzyosobowego – większością głosów.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji konieczne jest:
a. W przypadku zarządu jednoosobowego – samodzielne działanie Prezesa;
b. W przypadku zarządu wieloosobowego – współdziałanie dwóch członków Zarządu, w
tym Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
5. Zarząd może powołać jedną lub więcej Radę Programową Fundacji, która nie jest jednak organem
Fundacji i może pełnić jedynie funkcje doradcze. Zasady jej funkcjonowania określa Zarząd w
stosownym regulaminie.

Rada Fundacji

1.
2.
3.

4.

5.

6.

§16
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z minimum dwóch członków i jest wybierana aż do odwołania. Rada
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy (jednogłośnie). Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada (większością 2/3 głosów).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.
Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. nie otrzymują wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Fundacji.
§17

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
c. wnioskowanie do Fundatorów o odwoływanie członków Zarządu, w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości.

§18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na
pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze.
5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy dowolnego Fundatora,
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Ograniczenia szczególne dotyczące majątku Fundacji
§19
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
Fundatorów, Członków Organów lub pracowników oraz osób, z którymi Fundatorzy,
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 majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, 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 Fundacji na rzecz Fundatorów, 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 Fundatorzy, Członkowie
Organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana statutu i rozwiązanie Fundacji
§20
1. Do zmiany statutu oraz rozwiązania Fundacji uprawniony jest Zarząd poprzez podjęcie
jednomyślnej uchwały, przy udziale wszystkich członków zarządu.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć kompetencji powoływania i odwoływania członków Zarządu,
chyba że zaistniała sytuacja określona w §13 pkt. 4 Statutu.
§21
W uchwale o rozwiązaniu Fundacji Zarząd określa:
a. sposób powołania Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie dokonania czynności
likwidacyjnych;

b. przedsięwzięcie, zgodne z celami Fundacji, na wsparcie którego przeznaczone zostaną środki
majątkowe pozostałe po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
§22
Określone w §17 czynności likwidacyjne polegają w szczególności na zakończeniu i rozliczeniu
działalności Fundacji, uregulowaniu ciążących na niej zobowiązań i zapewnieniu przejścia pozostałych
środków majątkowych na wskazane przez Zarząd przedsięwzięcie.

Załącznik numer 1
do

Statutu Fundacji „Smoczy Web”
Przedmioty działalności Fundacji
(zgodnie z klasyfikacją PKD 2007)

Świadczone bezpłatnie
PKD 2007 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
PKD 2007 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
PKD 2007 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 2007 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
PKD 2007 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 2007 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 2007 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
PKD 2007 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
PKD 2007 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
PKD 2007 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
PKD 2007 43.31.Z Tynkowanie
PKD 2007 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
PKD 2007 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
PKD 2007 43.34.Z Malowanie i szklenie
PKD 2007 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD 2007 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
PKD 2007 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
PKD 2007 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
PKD 2007 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
PKD 2007 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
PKD 2007 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 2007 63.12.Z Działalność portali Internetowych
PKD 2007 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 2007 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
PKD 2007 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 2007 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych
PKD 2007 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
PKD 2007 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 2007 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
PKD 2007 74.20.Z Działalność fotograficzna
PKD 2007 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
PKD 2007 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2007 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
PKD 2007 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
PKD 2007 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane
PKD 2007 79.11.A Działalność agentów turystycznych
PKD 2007 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
PKD 2007 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 2007 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
PKD 2007 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
PKD 2007 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 2007 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
PKD 2007 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
PKD 2007 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
PKD 2007 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 2007 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 2007 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 2007 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
PKD 2007 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
PKD 2007 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
PKD 2007 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
PKD 2007 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
PKD 2007 91.02.Z Działalność muzeów
PKD 2007 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
PKD 2007 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody
PKD 2007 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Świadczone odpłatnie
PKD 2007 01.70.Z Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
PKD 2007 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
PKD 2007 32.11.Z Produkcja monet
PKD 2007 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
PKD 2007 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 2007 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych
PKD 2007 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 2007 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
targowiskach
PKD 2007 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
PKD 2007 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 2007 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 2007 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
PKD 2007 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 2007 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
PKD 2007 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
PKD 2007 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 2007 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 2007 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 2007 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 2007 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
PKD 2007 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
PKD 2007 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 2007 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 2007 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
PKD 2007 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

PKD 2007 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 2007 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
PKD 2007 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

