STATUT
Fundacji Żywy Most
§1
Fundacja Żywy Most, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez:
Boaza Yardeni
zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Rafała Skupa
zastępcę notariusza Marka Zielińskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Jagiellońska 6/15, w
dniu.06.08.2012r.
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz.
U. z 1991 r., nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
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§2
Fundacja nosi nazwę Fundacja Żywy Most.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§3
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§5
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
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§6
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, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ministrem właściwym ds. Fundacji jest Minister Spraw Zagranicznych.

§7
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
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§8
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego
przez Zarząd Fundacji.
§9
Fundacja może:
1) tworzyć oddziały, biura, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.
Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszej pracy Fundacji. Wynagrodzenie pracowników
biura Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji. Zadania i regulamin biura określa Zarząd.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.
§ 10
Celami Fundacji są:
1. Promowanie dialogu międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego.
2. Przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i zapobieganie powstawaniu nowych, a także
prowadzenie badań naukowych nad uwarunkowaniami ich powstawania i skutecznością metod
zapobiegania ich negatywnym skutkom.
3. Tworzenie przestrzeni do kształtowania konstruktywnych relacji między Polakami, a innymi
narodami.
4. Działanie na rzecz umacniania i rozwoju pozytywnych relacji Polsko-Izraelskich i PolskoŻydowskich.
5. Promowanie pozytywnego wizerunku Polski.
6. Promowanie polskiej kultury i wiedzy o Polsce za granicą.
7. Zwalczanie przejawów dyskryminacji.
8. Kształtowanie postaw liderskich.
9. Szerzenie wiedzy o kulturze i obyczajach innych narodów i grup etnicznych.
10. Rozwijanie współpracy na szczeblu międzynarodowym.
11. Popularyzacja idei mediacji i tolerancji.
12. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
13. Wspieranie młodych ludzi w rozwoju ich potencjału.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację i prowadzenie konferencji, warsztatów, sympozjów, seminariów, wizyt studyjnych,
szkoleń, wymiany międzynarodowej, festiwali, treningów, dni kultury, prelekcji, programów
stypendialnych.
2. Prowadzenie edukacji międzykulturowej.
3. Organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych.
4. Tworzenie autorskich programów edukacyjnych.
5. Hospitacje w instytucjach edukacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
6. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów partnerskich między instytucjami edukacyjnymi, socjalnymi i
kulturalnymi w Polsce i za granicą.
9. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,
a szczególnie w zakresie edukacji międzykulturowej, dialogu między-religijnego współpracy
międzynarodowej, rozwiązywania konfliktów, kształtowania aktywności odpowiedzialności
społecznej.
§ 12
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z
jej celami.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.
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§ 13
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.200,00 zł. (dwa tysiące
dwieście złotych), wymieniony w Akcie Fundacyjnym oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
trakcie jej działania.
Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarcza przeznacza się kwotę 1.000,00 zł.
(jeden tysiąc złotych).

§ 14
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
a) funduszu założycielskiego i darowizn,
b) dotacji, subwencji, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d) dochodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,
e) grantów,
f)
odsetek i depozytów bankowych,
g) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
h) zasądzonych przez sąd nawiązek i świadczeń pieniężnych,
i)
dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
j)
ze środków administracji publicznej, w tym administracji samorządowej i rządowej;
k) innych wpłat.
2. Fundacja może nabywać dalszy majątek w każdej formie niezabronionej przez prawo.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji.
4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
6. Pracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Fundacji.
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 16
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) wydawanie książek i publikacji oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania – 58.1 J,
b) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.9 J,
c) działalność wspomagająca edukację – 85.6 P,
d) pozaszkolne formy edukacji – 85.5 P,
e) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych –
73.12. B,
f) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach –
73.12.D,
g) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
h) sprzedaż detaliczna prowadzona w sklepach – 47.19.Z
i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z.
4. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
Rozdział IV
Organy Fundacji.
§ 17
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 18
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powoływanych
i odwoływanych przez Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
2. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu Fundacji.
3. W razie gdy skład Zarządu Fundacji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu
Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b) nienależytego wypełniania funkcji członka;
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu;
d) śmierci członka Zarządu Fundacji;
1.

§ 19
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji spotyka się przynajmniej raz w roku.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – bezwzględną
większością głosów wszystkich członków, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Przy równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, przesyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 30
dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji lub do realizacji konkretnego projektu.
6. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) decyzja w sprawie zmian statutu,
h) przyjmowanie nowych członków oraz Prezesa Zarządu Fundacji na miejsce osób które
przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji,
i) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
j) przyjmowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
k) podejmowanie innych niewymienionych powyżej decyzji dotyczących działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 20
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie
lub jednoosobowo osoba upoważniona przez Zarząd Fundacji.
Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów przy
obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla
realizacji, których Fundacja została ustanowiona
Rozdział VI
Połączenie z inną fundacją.
§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
§ 23
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje
zapadają bezwzględną większością głosów.
Rozdział VII
Likwidacja Fundacji.
§ 24
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Spraw Zagranicznych
§ 25
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów przy obecności
wszystkich członków Zarządu Fundacji.
§ 26
Mocą uchwały Zarządu Fundacji środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą
zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 27
Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku
ubiegłym.
§ 28
Statut wchodzi z życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby
Fundacji.
Statut został przyjęty dnia 06.08.2012r.
Podpisano:

_________________

