Statut Fundacji Vivaswan
§1
1. Fundacja Vivaswan zwana dalej "Fundacją" została ustanowiona przez Filipa
Rucińskiego i Skarbimira Rucińskiego, zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym
Repertorium A nr 1958/2011 sporządzonym dnia 22.07.2011 r. w Kancelarii Notarialnej
Anny Marszałek w Warszawie 02-521, ul. Rakowiecka 41 m.14.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz na podstawie niniejszego Statutu.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać
w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli i przystępować do spółek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym
profilu i zakresie działania, a także ich przedstawicielem.
5. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
kultury.
7. Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Vivaswan”.
8. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§3
CELE FUNDACJI
Celem Fundacji jest:
1. działalność w dziedzinie nauki, kultury i zdrowia,
2. działalność edukacyjna i wymiana kulturalna,
3. popularyzacja nauki, sztuki i szeroko pojętej kultury indyjskiej w Polsce i polskiej w
Indiach,
4. inicjowanie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych i społeczno –
kulturalnych, w tym publikacja wyników badań,
5. promocja nauki języków indyjskich w Polsce,
6. promocja zdrowego życia, medycyny naturalnej, medycyny wschodu, jogi,
7. pomoc osobom w trudnej sytuacji, zwłaszcza dzieciom i młodzieży w celu ułatwienia,
lub umożliwienia im edukacji,
8. niesienie pomocy materialnej szczególnie biednym rejonom.
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§4
FORMY DZIAŁANIA
Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:
1. wspieranie i organizowanie:
a) projektów badawczych oraz edukacyjnych w Indiach i w Polsce,
b) publikowania dzieł literatury, sztuki, filozofii i prac naukowych,
c) konferencji, seminariów i zjazdów naukowych,
d) odczytów, kursów, szkoleń, warsztatów,
e) konkursów na prace naukowe i artystyczne,
f) nagród i stypendiów,
g) wyjazdów naukowych, kulturoznawczych i edukacyjnych,
h) innych projektów edukacyjnych,
2. promowanie twórczości artystycznej różnych dyscyplin poprzez organizowanie m.in.
wystaw artystycznych, instalacji, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych itd.,
3. organizowanie akcji i imprez,
4. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej,
5. zakładanie szkół i wspieranie budowy różnych przedsięwzięć związanych z edukacją,
6. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli
środowisk naukowych, twórczych i edukacyjnych,
7. współpracę i koordynację działań z osobami i organizacjami działającymi w zakresie
objętym celem Fundacji w formie wsparcia organizacyjnego, częściowego lub
całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu funduszy z innych
źródeł,

8. propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, grantów,
darowizn, na realizację celów statutowych.
§5
MAJĄTEK FUNDACJI
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 złotych wniesiony
przez fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w toku jej działalności.
2. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
a) darowizn, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i
prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
b) sponsoringu czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub
przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora,
c) grantów czyli umów o przekazanie fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia,
d) odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
f) dochodów ze zbiórki i imprez publicznych,
g) dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
h) działalności odpłatnej pożytku publicznego,
i) innych wpływów.
3.
4.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów fundacji jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów
statutowych, oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
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5.
6.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
W przypadku podjęcia prze Zarząd decyzji o wpisie Fundacji do Rejestru
Przedsiębiorców Fundacja automatycznie zaprzestaje prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
§6

Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§7
ORGANY FUNDACJI
1. Organem fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
4. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy, którzy mogą wchodzić w skład
Zarządu.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa.
7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania
pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy
członkowie zarządu wyrażają zgodę na tę formę głosowania.
8. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
9. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
10. Członkostwo z zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) odwołania przez Fundatorów.
§8
KOMPETENCJE ZARZĄDU
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
2. przygotowanie i realizacja planów działania Fundacji,
3. kierowanie działalnością Fundacji, w tym rozstrzyganie o finansowaniu jej statutowych
celów,
4. zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, subwencji, grantów,
dotacji i zapisów,
5. podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy specjalnych, podpisywaniu porozumień
współpracy z innymi podmiotami, ustanowieniu przedstawicielstwa, ustanawianiu
pełnomocników działających w imieniu fundacji,
6. określanie struktury administracyjnej fundacji, zatrudnienia pracowników oraz zasad ich
wynagradzania,
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7. czynności w sprawach zakresu wolontariatu i prawa pracy,
8. tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych, powołanych dla realizacji celów
Fundacji i określanie regulaminów ich działania,
9. przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
10. podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych Statutem.
§9
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes
jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
§ 10
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 11
Fundatorzy mogą powołać Radę Naukową Fundacji. Jej kompetencje określa Zarząd
Fundacji.
§ 12
Zmian w statucie w tym zmian celów i zakresu działania Fundacji dokonują Fundatorzy.
§ 13
Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku na działalność zbieżną z
celami Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, po zatwierdzeniu przez Fundatorów.
§ 14
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
§ 15
Fundacja może ustanawiać certyfikaty i dyplomy i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym które ukończyły szkolenia, warsztaty itp.
organizowane przez fundację.
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