STATUT
Fundacji „Światowe Jamboree”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) reprezentowany przez:
Naczelnika – hm. Wiesława Maślankę
Skarbnika – hm Bogusław Kowalewski („Fundator”),
ustanawia aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30 XI 2005 przez Mariusza Grelusa — notariusza
w Warszawie, repertorium A
nr 8535 / 2005, fundację o nazwie „Światowe Jamboree” („Fundacja”).
2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DzU z 1991
r., nr 46, poz. 203, ze zm.) oraz postanowienia Statutu.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
7. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej
działalności statutowej.
8. Fundacja może używać pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę, siedzibę oraz
zawierającym logo Fundacji.
9. Fundacja może ustanawiać i przyznawać dyplomy, odznaki i medale honorowe osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym
w dziedzinach związanych z celami statutowymi Fundacji. Rodzaje dyplomów, odznak i medali
honorowych oraz zasady ich przyznawania, określi Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
10. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
1. Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie aktywności zagranicznej dzieci i młodzieży oraz
promocja tematyki zagranicznej
w programach wychowania i edukacji w granicach oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności przez:
a) gromadzenie funduszy i środków niezbędnych do zapewnienia sprawnej organizacji wyjazdu
reprezentacji harcerstwa polskiego na Światowe Jamboree;
b) tworzenie warunków do wyjazdów, spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji i innych form
aktywności o zasięgu międzynarodowym szczególnie w kontekście strategii ZHP dotyczącej modelu
pracy z młodymi ludźmi oraz celów, jakie ZHP zamierza w tym zakresie osiągnąć;
c) działalność charytatywną polegającą na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób fizycznych,
organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla upowszechniania tematyki zagranicznej, w procesie
wychowania i edukacji, w szczególności przez przekazywanie mienia w formie darowizny;

d) promocję młodych ludzi, zwłaszcza przez stworzenie im możliwości kontynuacji pracy w obszarach
współpracy zagranicznej, szczególnie w przypadku, kiedy służy to celom wychowania dzieci i
młodzieży w organizacjach harcerskich, głównie w ZHP;
e) promocja współpracy zagranicznej dzieci i młodzieży w zakresie: edukacji ekologicznej, pomocy
społecznej, wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych, budowania społeczeństwa
obywatelskiego, zapobiegania patologiom społecznym, rozwoju duchowego i fizycznego,
pielęgnowania polskości.
f) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest promocja współpracy z zagranicą,
jak również zagadnienia rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście zrozumienia i wykorzystania
stosunków między kulturami i narodami na świecie, oraz promocja kultury polskiej.
g) pomoc harcerstwu poza granicami kraju.
2. Oprócz realizacji inicjowanych samodzielnie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania celów zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.
Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego
finansowania przedsięwzięcia, lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jedynie dla realizacji celów statutowych.
5. Niedozwolone jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jej organów lub pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organizacji lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Fundacji;
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji, jej
pracownicy oraz osoby im bliskie.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
1. Mienie Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w
trakcie jej istnienia.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposaża Fundator wynosi PLN 10.000 (słownie: dziesięć
tysięcy złotych).
3. Fundacja przeznacza i wydziela z majątku Fundacji kwotę PLN 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Cały dochód Fundacji służy finansowaniu działalności statutowej.

5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj
działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy
określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe oddzielnie dla działalności
gospodarczej i pozostałej działalności Fundacji.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków wskazanych spośród przedstawicieli
aktualnych władz ZHP i osób publicznych działających na rzecz realizacji celów stanowiących
przedmiot działania Fundacji. Członkiem Rady Fundacji jest każdorazowy Komendant Reprezentacji
Polskiej na Światowe Jamboree.
3. Przewodniczącym Rady Fundacji jest zawsze przedstawiciel Władz ZHP.
4. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkostwo osoby powołanej na funkcję
Komendanta Reprezentacji ustaje
z chwilą powołania na tę funkcję następnej osoby. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek
śmierci, złożenia rezygnacji, prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo z winy umyślnej lub
za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów i ochronie informacji, przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi
i papierami wartościowymi, lub odwołania przez Fundatora.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, jak również nie mogą
otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrotów uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w przepisach o wynagradzaniu osób kierujących
podmiotami prawnymi tego rodzaju.
6. Członkiem Rady Fundacji i Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych i
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
i ochronie informacji, przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniędzmi i papierami wartościowymi.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami
Rady Fundacji, w szczególności zaś zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. Rada Fundacji
może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji lub Sekretarza Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych. Do zadań Rady
Fundacji należy:
a) nadzór nad działalnością Fundacji,
b) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) ocena pracy Zarządu,
e) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd
w oparciu o uchwalone wcześniej wytyczne głównych kierunków działalności Fundacji,
f) wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

g) zmiana w Statucie Fundacji,
h) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu.
9. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może być określony uchwalonym przez nią
Regulaminem Rady Fundacji.
10. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które są zwoływane pisemnie przez Przewodniczącego
Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy w roku. W wyjątkowych wypadkach, posiedzenie Rady
Fundacji może zwołać dwóch członków Rady Fundacji lub Zarząd. Zawiadomienia o posiedzeniu
należy doręczyć 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia. O każdym posiedzeniu Rada
Fundacji zobowiązana jest powiadomić Zarząd.
11. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu. W przypadku
zwołania posiedzenia Rady Fundacji
przez Zarząd, Zarząd przedstawia program posiedzenia i proponuje osobę przewodniczącą
posiedzeniu.
12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na
posiedzeniu członków Rady
Fundacji. W razie równego rozłożenia się głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
Rada Fundacji może
przyjąć tryb głosowania drogą elektroniczną, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego.
13. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym z Prezesa i Skarbnika. Zarząd kieruje
działalnością Fundacji oraz
reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
14. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członkowie Zarządu powoływani są na
czas nieoznaczony. Członkostwo
w Zarządzie wygasa również wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji.
15. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji
Rady Fundacji, w szczególności
w zakresie:
a) działalności statutowej i finansów Fundacji,
b) uchwalania wieloletnich i rocznych programów Fundacji w oparciu o wytyczne sporządzane przez
Radę Fundacji,
c) sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,
d) sprawowania bieżącego nadzoru oraz zarządu nad jednostkami działalności gospodarczej Fundacji,
e) przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie w
terminie nie późniejszym niż
do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego,
f) powoływanie pełnomocników regionalnych i współpraca z nimi,
g) ustalania spraw zatrudnienia w Fundacji, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
15. Do ważności uchwał Zarządu wieloosobowego wymagana jest zwykła większość głosów
oddanych, w razie równego rozłożenia się głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

16. W następujących sprawach uchwała Zarządu musi być następczo zatwierdzona przez Radę
Fundacji:
a) zaciągnięcie przez Fundację zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej
kwotę PLN 100.000,00 (sto tysięcy złotych) brutto. W przypadku stosunków prawnych o charakterze
ciągłym, za wartość zobowiązania lub prawa przyjmuje się łączną wartość świadczeń wynikających z
danego stosunku prawnego w okresie 12 miesięcy;
b) rozpoczęcie lub zakończenie działalności gospodarczej w określonej formie;
c) zakończenie działalności Fundacji.
17. Rada Fundacji może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez
nich obowiązków.
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w zakresie:
a) 51.41. Sprzedaż hurtowa
b) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
c) 63.30. A Działalność turystyczna pozostała
d) 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała.
e) 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
f) 22.11 Wydawanie książek, broszur, wydawnictw muzycznych i podobnych wydawnictw
g) 22.12 Wydawanie gazet
h) 22.13 Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
i) 80.42 Szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
j) 74.13 Badanie rynku i opinii publicznej
k) 74.14 Doradztwo w zakresie dział. związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem
l) 74.40 Reklama
m) 92.31 Artystyczna i literacka działalność twórcza
n) 74.87 Działalność związana z organizacją targów i wystaw
2. Działalność gospodarcza może dotyczyć jedynie majątku Fundacji, który nie pochodzi z dotacji na
realizowanie zleconych zadań publicznych.
3. Rada Fundacji może przeznaczyć majątek z działalności gospodarczej na działalność statutową
Fundacji.
4. Rada Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. Zarząd
ponosi odpowiedzialność za legalność, celowość, efektywność i gospodarność prowadzonej
działalności gospodarczej w określonej formie. Szczegółowe zasady działalności gospodarczej
Fundacji mogą być ustalone w regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji.

5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane
zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
6. Uchwałę o rozpoczęciu lub likwidacji działalności gospodarczej podejmuje samodzielnie lub na
wniosek Zarządu Rada Fundacji. Uchwałę o rozpoczęciu lub likwidacji danej formy działalności
gospodarczej Fundacji podejmuje Zarząd.
Rozdział VI
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
1. Działalność Fundacji może być zakończona w wyniku uchwały Rady Fundacji, po wyczerpaniu
mienia Fundacji lub w wyniku osiągnięcia jej celów.
2. W przypadku zakończenia działalności Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany na rzecz
ZHP.
3. Zakończenie działalności i likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę
Nadzorczą.

