STATUT
Fundacji Graceland
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Graceland” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę JanikHornik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Aleksandra
Dawida w kancelarii notarialnej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 65/7, w dniu
29 września 2016, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest organizacją apolityczną i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Siemianowice Śląskie.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§6
Celem Fundacji jest działalność na rzecz uczenia się przez całe życie, rozwoju innowacji,
kreatywności i przedsiębiorczości, promocji kultury i sportu, oraz integracji międzykulturowej
i międzypokoleniowej, a w szczególności:
a) działalność na rzecz wspierania uczenia się przez całe życie, rozwijania współpracy między
systemami edukacji i szkoleń oraz promowania i uznawania kształcenia nieformalnego,

b) działalność na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej osób starszych,
c) działalność na rzecz rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości,
d) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy oraz gospodarki opartej na wiedzy,
e) działalność na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu,
f) działalność na rzecz promocji wolontariatu i inicjatyw społecznych,
g) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zachowań prozdrowotnych, kultury
fizycznej i sportu,
h) działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze, w tym zaangażowania społecznego
w organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych,
i) działalność na rzecz integracji międzypokoleniowej,
j) działalność na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej,
k) działalność na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet i mężczyzn,
praw dzieci, mniejszości etnicznych, narodowych, równości ras i swobód religijnych,
przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
l) działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób z mniejszymi szansami i zagrożonych wykluczeniem,
m) działalność na rzecz wspólnot lokalnych, samorządności lokalnej oraz organizacji
społecznych,
n) działalność na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i promowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych we
współpracy ze szkołami, placówkami oświatowymi, szkołami wyższymi, władzami
rządowymi i samorządowymi, instytucjami kultury, pracodawcami, organizacjami
społecznymi i innymi podmiotami,
b) realizację projektów o tematyce edukacyjnej, społecznej, kulturowej i sportowej we
współpracy z partnerami zagranicznymi,
c) organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań i warsztatów
edukacyjnych,
d) organizowanie działań mających na celu wspieranie i promowanie nauki języków obcych,
e) inicjowanie i wspieranie działań zwiększających szanse dzieci i młodzieży na sukces
edukacyjny, społeczny i zawodowy oraz promowanie młodych talentów w kraju i za granicą,
f) organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów i innych działań mających na celu rozwijanie
postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie i upowszechnianie kreatywności i innowacyjności
dzieci, młodzieży i dorosłych w kraju i za granicą,
g) organizowanie wydarzeń mających na celu aktywizację społeczną, kulturalną i sportową osób
starszych,
h) organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, konferencji, prezentacji, dyskusji oraz
akcji informacyjnych na rzecz integracji międzypokoleniowej, przeciwdziałania
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywania szans,

i) organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, konferencji, prezentacji, dyskusji oraz
akcji informacyjnych mających na celu zwiększanie świadomości międzykulturowej,
przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
j) organizowanie wystaw, konferencji, warsztatów, konkursów, spotkań i innych inicjatyw
kulturalnych i artystycznych, mających na celu zwiększanie udziału w kulturze oraz promocję
zaangażowania społecznego w organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych,
k) organizowanie wydarzeń sportowych, mających na celu wspieranie i upowszechnianie
zachowań prozdrowotnych, kultury fizycznej i sportu oraz integrację międzypokoleniową
i międzykulturową,
l) organizowanie i promowanie wolontariatu oraz różnego typu inicjatyw społecznych,
m) zaangażowanie w działania mające na celu promowanie i uznawanie kształcenia
nieformalnego, w tym wolontariatu,
n) organizowanie wydarzeń mających na celu wspieranie społeczności lokalnych oraz rozwój
lokalny i regionalny.
§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
a) wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami,
b) pozyskiwać sponsorów stałych i okolicznościowych na działalność statutową,
c) pozyskiwać fundusze i granty w ramach dostępnych programów krajowych
i międzynarodowych.
d) prowadzić inne formy działalności zgodne z jej celami, uchwalone przez Zarząd Fundacji,
Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
zwany dalej funduszem założycielskim, przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i subwencji oraz grantów,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku Fundacji.

Władze Fundacji
§ 12
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Zarząd Fundacji może liczyć do 3 (trzech) osób i składa się z Prezesa i pozostałych członków
Zarządu powoływanych na trzyletnie kadencje.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Kompetencje do powoływania i odwoływania członków Zarządu przysługują Fundatorowi
dożywotnio. Fundator dokonując powołania członka Zarządu wyznacza jego funkcję w Zarządzie.
4. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji i pełnić w nim dowolną funkcję.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a) odwołania przez Fundatora,
b) skazania prawomocnym wyrokiem karnym,
c) zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji na własną prośbę,
d) śmierci.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) sporządzanie planów pracy i planów finansowych,
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie opinii w sprawie zmian Statutu, połączenia z inną
fundacją oraz likwidacji Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji.
§ 15
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.

§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
Zmiana Statutu
§ 17
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd w formie uchwały zwykłą większością głosów.
Postanowienia końcowe
§ 18
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą
w podobnym zakresie.
2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec
zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora.
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.
3. Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatora,
na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.

