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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja SCENA JUTRA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez
spółkę Lite Sense sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
KRS, nr KRS: 0000244158, NIP: 9512162377 - zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja powołana została aktem fundacyjnym w formie aktu notarialnego sporządzonego przez
notariusza Krystiana Famurata w Kancelarii Notarialnej Dorota Kwiatkowska Krystian Famurat
s.c. w Warszawie (02-956) przy ul. Stanisława Lentza 35A lok. 1, w dniu 22 listopada 2019 r.
(Rep. A 7060/2019).
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. (Dz.U. z
2018 r. poz. 1491) oraz postanowień niniejszego Statutu.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.

1.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Pruszków.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
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§4

1.
2.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§5

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§7
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i
stowarzyszeń.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju, wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
§8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale i tytuły honorowe oraz 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
§9
Celem Fundacji jest:
1. Budowanie świadomości istnienia nowych rozwiązań technicznych na scenie przy jednoczesnym
identyfikowaniu zagrożeń związanych z nieumiejętnym ich wykorzystywaniem
2. Propagowanie nowoczesnych technologii na rynkach: teatralnym, filmowym, studyjnym,
eventowym i estradowym, oraz wspomaganie ich wykorzystania w sztukach artystycznych
3. Tworzenie i propagowanie właściwego języka oraz systemu komunikacji tak by twórca bezbłędnie
mógł przekazać swoje wymagania technikowi i odwrotnie
4. Opracowywanie, tworzenie i wdrażanie własnych programów edukacyjnych z zakresu stosowania
nowych technologii i bezpiecznego użytkowania sprzętu w przemyśle rozrywkowym
5. Szkolenie ludzi związanych ze sceną ułatwiające bezproblemową wymianę pokoleniową
6. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w szeroko rozumianym przemyśle rozrywkowym w
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takich dziedzinach jak: zastosowanie nowych technologii oraz bezpieczne użytkowanie sprzętu
technicznego
7. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy, wolontariuszy w kraju i za granicą

§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, festiwali, spotkań integracyjnych,
realizację programów i projektów multimedialnych;
2. Organizację targów i wystaw;
3. Organizowanie międzynarodowej wymiany w ramach uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach;
4. Tworzenie i publikacja opracowań edukacyjnych w formie programów telewizyjnych,
internetowych, radiowych lub publikacji tekstowych o treści zgodniej z celami Fundacji;
5. Promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację;
6. Organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych;
7. Współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej.
§ 11
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych,
podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest
zbieżna z celami Fundacji.
2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i
zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych
fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o
celach zbieżnych z celem Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie: 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące
pięćset złotych, 00/100) oraz środki finansowe oraz inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Fundator przeznaczył na działalność statutową Fundacji kotwę 1.500,00 złotych (słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych, 00/100), a na działalność gospodarczą prowadzoną dla pozyskiwania środków
na realizację celów Fundacji kwotę 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100).
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz środków uzyskanych
przez Fundację z działalności gospodarczej, darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i
zagranicznych, dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów
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wartościowych i innych instrumentów finansowych, zbiórek i imprez publicznych.
4. Całość dochodów pozyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową.
5. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają
regulaminy wewnętrzne uchwalone przez Zarząd.
6. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach.
§ 13
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich dla członków organów oraz
pracowników (m.in. małżonków, krewnych (m.in. małżonków, krewnych, powinowatych,
przysposobionych).
3. Fundacja nie może także przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz 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.
§ 14
1. Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację wszystkich celów statutowych Fundacji. Chyba, że wolą osoby przekazującej dany
składnik majątkowy będzie przekazanie go na jeden lub większą liczbę wskazanych przez siebie
celów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.

Rozdział IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 15
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, niniejszym statutem i w poniższym
zakresie
a) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
b) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
c) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
d) wydawanie gazet;(PKD 58.13.Z)
e) pozostała działalność wydawnicza;(PKD 58.19Z)
f) działalność związana z oprogramowaniem;(PKD 62.01.Z)
g) pozostała działalność usługowa w
zakresie technologii informatycznych
komputerowych;(PKD 62.09.Z)
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h) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;(PKD
70.22.Z)
i) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;(PKD
59.11.Z)
j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;(PKD
72.20.Z)
k) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;(PKD
72.19.Z)
l) Działalność w zakresie specjalistycznego programowania (PKD 74.10.A)
Jako przeważający przedmiot działalności gospodarczej wskazuje się: Działalność związana z
organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w skali służącej realizacji jej celów statutowych.

§ 16
1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez Fundację lub w formie innych
jednostki organizacyjnych Fundacji (zakłady, filie).
2. Fundacja może tworzyć spółki i przystępować do innych spółek prawa handlowego działających w
kraju i za granicą.
3. Zasady tworzenia i likwidacji jednostek, organizacyjnych, zasady ich funkcjonowania oraz zakresy
działalności, a także zasady tworzenia spółek i przestępowania do spółek określa Zarząd.

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI
§ 17
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji;
b) Zarząd Fundacji.
2. Organem doradczym dla Rady Fundacji jest Rada Naukowa.

- Rada Fundacji § 18

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień
Statutu.
2. Rada Fundacji składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków. W tym jednego Przewodniczącego
Rady Fundacji, a w przypadku organu kolegialnego także Członków Rady Fundacji.
3. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
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4. Przewodniczący Rady Fundacji powoływany jest na pięcioletnią kadencję.
5. Przewodniczący Rady Fundacji powołuje i odwołuje Członków Rady Fundacji.
6. Członek Rady Fundacji powoływany jest na dwuletnią kadencję. Z tym zastrzeżeniem, że kadencja
Członka Rady Fundacji zawsze kończy się wraz kadencją Przewodniczącego Rady Fundacji.
7. Przewodniczącym lub Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
a) śmierci Przewodniczącego lub Członka;
b) złożenia rezygnacji przez Członka Rady Fundacji do Przewodniczącego Rady Fundacji, a
w przypadku Przewodniczącego Rady Fundacji do Fundatora;
c) odwołaniu Członka przez Przewodniczącego Rady Fundacji;
d) odwołania Przewodniczącego lub Członka przez Fundatora.
§ 19

1. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby,
2.
3.
4.

5.

przynajmniej raz w roku.
Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora.
W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji, Rada zbiera się na posiedzeniu w
terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady
Naukowej, osoby wchodzące w skład Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby bez
prawa głosu.
Rada Fundacji może uchwalić swój wewnętrzny regulamin.
§ 20

1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
a. Wskazywanie głównych kierunków działań Fundacji;
b. Opiniowanie planu finansowego Fundacji;
c. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
rocznych programów działania i sprawozdań finansowych;
d. Udzielanie absolutorium dla Zarządu;
e. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
f. Proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji;
g. Podejmuje decyzję w sprawie wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Fundacji;
h. Podejmuje decyzję w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa
handlowego i innych przedsięwzięć;
i. Podejmuje decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
j. Podejmuje decyzję w zakresie zmiany statutu Fundacji;
k. Podejmuje decyzję w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku Fundacji po
likwidacji;
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, w
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obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Uchwały w sprawach, o których mowa w § 20 ust. 1 lit. g-k Statutu wymagają podjęcia większością
2/3 głosów w obecności co najmniej polowy członków Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji
udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
5. Przewodniczący i poszczególni Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za pracę
w Radzie Fundacji, o ile przemawia za tym dobro fundacji. Decyzja o wynagrodzeniu podejmowana
jest przez Radę Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy członków Rady
Fundacji.

-Zarząd§ 21
1. Zarząd kieruje Fundacją, reprezentuje ją na zewnątrz, a także zarządza jej majątkiem.
2. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa, a w przypadku organu
kolegialnego także Członków Zarządu.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
4. Prezes Zarządu powoływany jest na dwuletnią kadencję.
5. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Członków Zarządu.
6. Członek Zarządu powoływany jest na dwuletnią kadencję. Z tym zastrzeżeniem, że kadencja
Członka Zarządu zawsze kończy się wraz kadencją Prezesa Zarządu.
7. Prezesem lub Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) śmierci Prezesa lub Członka;
b) złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu do Prezesa Zarządu, a w przypadku rezygnacji
Prezesa Zarządu - do Fundatora;
c) odwołaniu Członka przez Prezesa Zarządu;
d) odwołania Prezesa lub Członka Zarządu przez Fundatora.

§ 22

1. Do zadań Zarządu należy:
a) Prowadzenie spaw Fundacji oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie należących do
kompetencji Rady Fundacji;
b) Sporządzanie, realizacja rocznych programów działania Fundacji i przedkładanie ich
Radzie Fundacji do zatwierdzenia;
c) Sprawowanie zarząd majątkiem i funduszami Fundacji zgodnie z przepisami prawa i
zapisami Statutu;
d) Przyjmowanie w imieniu Fundacji subwencji, darowizn, spadków i zapisów, realizacja
decyzji darczyńców i testatorów, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa, celami
Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego statutu;
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e) Zawieranie umów o pracę lub innych umów cywilnoprawnych z pracownikami Fundacji,
f)
g)

h)
i)
j)

a także nadzór nad pracownikami Fundacji;
Delegowanie członków zarządu do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Fundacji;
Sporządzanie w odpowiednim terminie oraz przedkładanie Radzie do zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Fundacji i sprawozdania finansowego za każdy rok
działalności;
Tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jej jednostki organizacyjnych;
Zawieranie umów na dostawy towarów lub usług niezbędnych do realizacji zadań
statutowych Fundacji;
Wnioskowanie do Rady Fundacji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji, połączenia oraz
likwidacji Fundacji.
§ 23

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W razie
równej liczby głosów oddanych za i przeciw podjęciu danej uchwały decyduje głos Prezesa
Zarządu.
2. W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, obowiązuje jednoosobowa reprezentacja
Fundacji. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do reprezentowania
Fundacji uprawniony jest:
i. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych - każdy z członków
zarządu samodzielnie.
ii. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych:
a) do wartości 5.000,00 zł. - każdy z członków zarządu samodzielnie;
b) powyżej 5.000,00 zł. - Członek Zarządu wraz z Prezesem zarządu
3. Zarząd może podejmować uchwały za pomocą środków umożliwiających bezpośrednie
porozumiewanie się na odległość lub w sposób obiegowy.
4. W razie potrzeby Prezes Zarządu informuje Członków Zarządu o konieczności podjęcia
uchwały w sposób określony w ust. 3 oraz zbiera ich głosy.
5. Prezes oraz Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę w Zarządzie, o ile
przemawia za tym dobro fundacji. Decyzja o wynagrodzeniu podejmowana jest przez Radę
Fundacji większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy członków Rady Fundacji.

-Rada Naukowa§ 24

1. Ciałem doradczym Rady Fundacji jest Rada Naukowa.
2. Rada Naukowa składa się z 1 (jednego) do 20 (dwudziestu) członków.
3. Rada Fundacji może opracować regulamin Rady Naukowej ustalający jej cele, zadania i zasady
funkcjonowania.
4. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby o znaczącym dorobku naukowym lub uznanej pozycji
zawodowej.
5. Członkowie Rady Naukowej są powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
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6. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na czas nieoznaczony.
7. Członkowie Rady Naukowej wyrażają swoją opinię lub służą poradą w zakresie realizacji celów
Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Członków Rady Fundacji lub Zarządu.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25
1. Fundator ustanawia likwidatorów Fundacji oraz ustala szczegółowe zasady i tryb
przeprowadzenia likwidacji.
2. Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele wskazane w
par. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.
zm.).
§ 26
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się
31 grudnia 2020 r.
§27
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpis Fundatora:
Rafał Rzeczkowski
Prezes zarządu spółki Lite Sense sp. z o.o.
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