
 
Statut Fundacji Laja 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1   
1. Fundacja Laja, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 
2. Fundacja została ustanowiona przez Petra Kantora zwanego dalej Fundatorem, 

aktem notarialnym aktem notarialnym z dnia 31 stycznia 2012 roku, Rep. Nr 

328/2012, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Grzybowskiego 

w Cieszynie. 

 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Cieszyn. 
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
4. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 
obowiązującym porządkiem prawnym. 
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem 
nazwy w wybranych językach obcych. 
 
 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i 
czasowe oddziały oraz inne jednostki organizacyjne. 
 
 

§ 4 

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
 

§ 5 

1.Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jedno-

stek i chronionego prawem. 

2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 
3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym 
dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

 



Rozdział II.  
Cele i zasady działania Fundacji 

 
 

§ 6 

Celami Fundacji są: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze kultury dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. 

2. Wspieranie działalności artystycznej oraz tworzenie warunków do jej rozwoju. 
3. Krzewienie idei i edukowanie w obszarze działalności prospołecznej, wolontariatu i 

postaw obywatelskich.  
4. Wspieranie rozwoju współpracy polsko–czeskiej przy wykorzystywaniu 

doświadczeń europejskiej i światowej kultury. 
5. Pomoc osobom wykluczonym społecznie, w szczególności bezrobotnym.  
6. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych pomagających społeczności 

lokalnej. 
7. Wspieranie procesu rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez 

promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie 
postaw prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań zwalczających 
wykluczenie i patologie społeczne. 

8. Przeciwdziałanie zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o 
stereotypy i uprzedzenia. 

9. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenie edukacji w 
obszarze ekologii.  

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. Organizacje kampanii informacyjno-edukacyjnych. 
2. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.) 

związanych z realizacją celów statutowych. 
3. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z 

realizacją celów statutowych. 
4. Organizowanie w kraju i zagranicą konferencji, seminariów, marszów, akcji 

masowych, akcji cyklicznych, akcji lokalnych, happeningów, wystaw, plenerów, 
warsztatów, szkoleń, aukcji, kampanii na rzecz zasygnalizowania lub rozwiązania 
problemu, związanych z realizacją celów statutowych. 

5. Prowadzenie prac naukowo - badawczych związanych z realizacją celów 
statutowych. 

6. Organizowanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych w kraju i zagranicą . 
7. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu i ochrony środowiska 

naturalnego. 
8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji, krajowymi i 

międzynarodowymi. 
9. Współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także 

z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej. 



10. Prowadzenie Klubu Laja – w ramach, którego realizowane są projekty 
transgraniczne i międzynarodowe oraz wynajem pokojów gościnnych. 

11. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą. 
12. Prowadzenie portali internetowych. 
 
 
 

Rozdział III.  
Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 8 

Dla realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe także poprzez 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

§ 9 

1.Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 

(tysiąc złotych) oraz dochody i środki uzyskane w czasie jej działania. 

2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a. darowizn, spadków, zapisów, 
b. dotacji i grantów,    
c. subwencji osób prawnych, 
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
e. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych 

Fundacji, 
f. odsetek bankowych od funduszu założycielskiego, 
g. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 
na działalność statutową. 
 
 

§ 10 

W przypadku powołania Fundacji do dzidziczenia Zarząd składa oświadczenie o 
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili 
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny znacznie przewyższa 
długi spadkowe. 
 
 

Rozdział IV.  
Władze Fundacji 

 
§ 11 

Władzami Fundacji są: 
a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 



 
 

Rada Fundacji 
§ 12 

1. Rada Fundacji jest organem inicjatywnym i kontrolnym Fundacji. 
2. Rada Fundacji składa się z trzech członków i jest wybierana na pięcioletnią 
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej 
pracami. 
3. Członków pierwszego składu, w tym Przewodniczącego Rady powołuje Fundator. 
Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla 
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia z Rady, zgłoszonego pisemnie do 
Przewodniczącego Rady, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka, 
d. odwołania członka. 

6. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku 
podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody 
Fundacji lub sprzecznych ze statutem i dobrym imieniem Fundacji lub w innych 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 13 

Do zadań Rady 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. 
 

§ 14 

1. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 
Zarządu, zgłoszony na piśmie. 
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. 
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.  
3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy 
Zarządu, bądź na wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków 
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze. 
4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

 

Zarząd 
§ 15 

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych na pięcioletnią kadencję. 
2. Każdoczesnym członkiem Zarządu jest Fundator, chyba że zrzeknie się tego 



uprawnienia. Uprawnienie to wygasa również w przypadku śmierci fundatora. 
3. Funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż 
jedną kadencję.  
4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator i staje na jego czele jako Prezes 
Fundacji. Kolejny skład Zarządu, jak i pozostałych członków w miarę potrzeby 
powołuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji. 
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji, 
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
c. śmierci członka Zarządu, 
d. odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji. 

7. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 
a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji; 
b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu; 
c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu; 
d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej,  jeżeli uniemożliwiają 

należyte wypełnianie sprawowanej funkcji. 
8. Odwołanie członka Zarządu a przez to pozbawienia go członkostwa w Zarządzie 
następuje w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu zgodnie z 
§ 18 statutu. 
 
 

 
§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. realizacja celów statutowych, 
b. uchwalanie regulaminów, 
c. tworzenie, znoszenie jednostek organizacyjnych, 
d. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
e. sporządzanie planów pracy i budżetu, 
f. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
g. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości  środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji, 
h. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych 

organizacji oraz o ich tworzeniu, 
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do 

kompetencji innych organów Fundacji. 
 
 

§ 17 

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością 
głosów w obecności przynajmniej połowy członków o ile statut nie stanowi inaczej. W 
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 



 

§ 18 

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji zobowiązań 

majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy Członek Zarządu 

samodzielnie. 

 

 

Rozdział. V 
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację 

 

 

§ 19 

Fundacja  może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność 

gospodarczą w zakresie:  

 
1. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z 
korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 
2. PKD 18.11.Z - Drukowanie gazet 
3. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie 
4. PKD 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 
5. PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi 
6. PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji 
7. PKD 23.41.Z – Produkcja ceramicznych produktów stołowych i ozdobnych 
8. PKD 23.49.Z – Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 
9. PKD 32.12.Z – Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 
10. PKD 32.13.Z – Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 
11. PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek  
12. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w 
niewyspecjalizowanych sklepach 
13. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
14. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
15. PKD 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
16. PKD 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na 
straganach i targowiskach 
17. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży 
wysyłkowej lub Internet 
18. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 
19. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek 
20. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
21. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet 
22. PKD  58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 



23. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza 
24. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
25. PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 
26. PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 
i programami telewizyjnymi 
27. PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i 
programów telewizyjnych 
28. PKD 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów 
29. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
30. PKD 60.10.Z - Nadawanie programów radiofonicznych 
31. PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i 
abonamentowych 
32. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
33. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 
informatycznymi 
34. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych 
35. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 
(hosting) i podobna działalność 
36. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych 
37. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 
dzierżawionymi 
38. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych 
39. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
radio i telewizji 
40. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych 
41. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) 
42. PKD  74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
43. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna 
44. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 
45. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
46. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
47. PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
48. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
49. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację 
50. PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
51. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
52. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień 
artystycznych 
53. PKD 90.03.Z  Artystyczna i literacka działalność twórcza 
54. PKD 90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych 



55. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
56. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
57. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów 
58. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
59. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 
zakwaterowania 
60. PKD 55.90.Z  - Pozostałe zakwaterowanie 
61. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
62. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
zewnętrznych (katering) 
63. 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych 
64. 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych  
65. 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z 
przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  
66. 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
67. 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 
68. 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
69. 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 
komputery 
70. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych 
71. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 
72. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
73. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej 
74. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
rekreacyjnych 
75. 85.59.A – Nauka języków obcych 
76. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
 
 

Rozdział. V 
Zmiana statutu 

 

 

§ 20 

Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez 

Fundację. 

 

 

§ 21 

Decyzje w przedmiocie zmian w Statucie podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą 
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków; w razie równej 
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 



 

Rozdział. VI 
 Postanowienia końcowe 

 
 

§ 22 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec 
istotnej zmianie cele Fundacji. 
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, 
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 
 
 

§ 23 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona 
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone 
na rzecz działających instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.  
 
 


