Statut Fundacji Hikari
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Fundacja została ustanowiona przez Bartłomieja Gajowiec zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przed Agnieszką Lisowską, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy al. Jana
Pawła II 61 lok. 4 w Warszawie w dniu 3 października 2019 roku nr rep. A 11956/2019.
§2
1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Hikari w dalszej części zwana Fundacją i działa w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać skróconej nazwy HIKARI.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami RP.
3. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których
cele są zbieżne z celami Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne
wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom
i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Zasady
oraz tryb ich przyznawania określa Zarząd.
5. Fundacja może tworzyć placówki terenowe.
§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.
§7
Fundację zakłada się na czas nieograniczony.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§8
1. Celami Fundacji są:
1) upowszechnianie metody Neuroaiki oraz kultury fizycznej i dalekowschodnich sztuk walki
wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych jako formy spędzania wolnego czasu oraz
rehabilitacji,
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2) upowszechnianie kultury fizycznej i dalekowschodnich sztuk walki wśród osób
niepełnosprawnych oraz osób z dysfunkcjami lokomocji i percepcji jako formy spędzania
wolnego czasu oraz rehabilitacji,
3) promowanie i wspieranie kultury i sztuki dalekowchodniej,
4) promowanie i wspieranie metody Neuroaiki,
5) promowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych,
6) promowanie zdrowego stylu życia, odżywania się, korekcji wad postawy,
7) propagowanie działalności w zakresie nauki, edukacji, kultury fizycznej, sportu, rekreacji,
oświaty
i wychowania,
8) działania wspólnie i na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
działalność oświatowa, działalność rehabilitacyjna, działalność kulturalna, działalność
opiekuńcza
w zakresie kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji, dobroczynności, profilaktyki zdrowotnej,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji osób z dysfunkcjami ruchu,
9) wspieranie rozwoju kadry instruktorskiej, wychowawczej oraz fizjoterapeutycznej,
10) wspieranie ośrodków zdrowia, ośrodków opieki, klubów rekreacyjno – sportowych, ośrodków
szkoleniowych, szkół, przedszkoli, innych placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo –
rehabilitacyjnych,
11) niesienie pomocy osobom uzdolnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
i zdrowotnej,
12) udzielanie pomocy placówkom opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność nie dla zysku.
3. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna, a w swej działalności kieruje się zasadami partycypacji,
rzetelności, równości, niedyskryminacji, obiektywizmu i profesjonalizmu oraz poszanowania
środowiska naturalnego i zasad zrównoważonego rozwoju.
§9
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnorekreacyjno-sportowych, służących krzewieniu kultury, sztuki, sportu i rekreacji istotnej ze
względu na cele Fundacji,
2) finansowanie i organizowanie spotkań, konferencji, odczytów, wykładów, zebrań naukowych,
staży, szkoleń, eventów z udziałem przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki, sportu
i rekreacji oraz konkursów, targów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i popularyzatorskim,
3) prowadzenie i rozwijanie szkół, placówek oświatowych i ośrodków szkoleniowych,
4) podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi sportu poprzez
organizowanie niedochodowych zajęć, gier i turniejów sportowych z udziałem
reprezentantów dalekowschodnich sztuk walki,
5) organizowanie i wspierania finansowania zakupu dedykowanego, specjalistycznego, sprzętu
sportowego, rekreacyjnego, rehabilitacyjnego oraz wyposażanie w ten sprzęt ośrodków,
klubów rekreacyjno – sportowych, ośrodków szkoleniowych, szkół i innych placówek
oświatowych oraz osób indywidualnych,
6) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie niedochodowych programów badawczych
mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji,
7) pomoc finansową i rzeczową na rzecz osób z dysfunkcjami układu ruchu i zaburzeniami
koordynacji i lokomocji,
8) fundowanie stypendiów,
9) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
10) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
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2.
3.

11) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
12) organizowanie i finansowanie kolonii, obozów i wycieczek dla dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz niepełnosprawnych
13) propagowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu,
14) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub
modernizacjach ośrodków sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, placówek oświatowych,
15) wspieranie akcji społecznych mających promować cele Fundacji oraz merytoryczne
i finansowe wspieranie innych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji,
16) współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi, organizacjami
pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie wymienionym w celach działania
Fundacji,
17) podejmowanie działalności wydawniczej i informacyjnej,
18) promowanie i wspieranie (w tym finansowe) wydawania czasopism i książek z metodą
Neuroaiki, dalekowschodnimi sztukami walki, fizjoterapią
19) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez fizjoterapeutów,
20) działalność analityczną, badawczą lub naukową;
21) tworzenie lub prowadzenie w drodze elektronicznej stron www, w tym: wortali, portali,
serwisów internetowych oraz for i list dyskusyjnych także w innej formie, w tym prowadzenie
internetowego serwisu informacyjno-edukacyjnego,
Swoje cele Fundacja może realizować poprzez wspieranie działalności osób, instytucji i innych
organizacji zbieżnej z jej celami.
Fundacja może prowadzić swoją działalność jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego. Zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może pokrywać się z zakresem
działalności gospodarczej.

Rozdział III. Organy Fundacji
§ 10
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 11
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

1.
2.
3.
4.

§ 12
Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład
Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.
Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieoznaczony.
Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci członka Zarządu, dobrowolnej rezygnacji,
zgłoszonej na piśmie do Zarządu, odwołania członka Zarządu przez Fundatora, utraty pełnej
zdolności do czynności prawnych.

§ 13
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek każdego
z pozostałych członków.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba
że inne zapisy niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
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4. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podjęte także z wykorzystaniem elektronicznych środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także korespondencyjnie w tym drogą
e-mailową.
§ 14
1. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, a w szczególności:
1) przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
2) ustalanie oraz zmiana planów finansowych Fundacji,
3) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków,
4) podejmowanie decyzji co do przeznaczenia i wysokości środków finansowych oraz zasad ich
wykorzystania,
5) podejmowania decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu
przedmiotowego oraz form organizacyjnych,
6) tworzenie i likwidacja przedstawicielstw, biur, zakładów Fundacji i innych jej jednostek
organizacyjnych w kraju i za granicą,
7) nadzór nad działalnością biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych
Fundacji,
8) podejmowanie decyzji w zakresie przystępowania do spółek prawa handlowego,
9) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, w tym o zmianie celów Fundacji,
10) decydowanie o likwidacji Fundacji,
11) decydowanie o połączeniu Fundacji z inną fundacją.
12) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników, wielkości środków
przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń pracownikom
2. Sprawy wymienione punktach 2), 5), 6), 8), 9), 10) 11) niniejszego paragrafu wymagają uchwały
Zarządu Fundacji.
§ 15
Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.
W przypadku czynności zobowiązujących, których jednorazowa wartość przekracza 20 000 zł brutto,
a w przypadku zobowiązań powtarzających się, których roczna wartość przekracza 50 000 zł brutto,
Fundację reprezentuje dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji
§ 16
1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego w kwocie 2.100 zł (słownie: dwa tysiące
sto złotych) wniesionego przez Fundatora oraz z środków finansowych, praw majątkowych,
nieruchomości i ruchomości nabytych przez Fundację w okresie jej działalności.
2. Na cele prowadzenia działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę
1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
4) dochody z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) dochodów z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany:
1) na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
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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 zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
2) na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie,
3) na przekazywanie na rzecz członków organów Fundacji lub jej 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.

Rozdział V. Rachunkowość i działalność gospodarcza Fundacji
§ 17
Gospodarkę finansową i ewidencją księgową Fundacja prowadzi zgodnie z przepisami
obowiązującymi organizacje pozarządowe.
§ 18
1. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie
i finansowo zakłady.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
1) 18.11.Z Drukowanie gazet
2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
5) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
6) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7) 47.62.Z
Sprzedaż
detaliczna
gazet
i
artykułów
piśmiennych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47.74.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
9) 47.78.Z
Sprzedaż
detaliczna
pozostałych
nowych
wyrobów
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
10) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub przez Internet
11) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
12) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
13) 58.11.Z Wydawanie książek
14) 58.13.Z Wydawanie gazet
15) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
16) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
17) 63.12.Z Działalność portali internetowych
18) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych
19) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
20) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
21) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
22) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
23) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
24) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
25) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
26) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
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27) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
28) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
29) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana
30) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
31) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
32) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
33) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział VI. Połączenie i podział Fundacji
§ 19
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej
jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwała w sprawie połączenia Fundacji podejmowana jest na podstawie protokołu ustaleń
uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się Fundacji, w szczególności w sprawach Statutu
oraz form realizacji celów fundacji powstającej w rezultacie połączenia.

Rozdział VII. Likwidacja Fundacji
§ 20
1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także
w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
2. Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatora należy:
1) zgłoszenie do Rejestru Fundacji wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) powiadomienie o otwarciu likwidacji organu sprawującego nadzór nad Fundacją oraz
właściwych organów finansowych,
3) ogłoszenie za pośrednictwem prasy, zawiadomienia o otwarciu likwidacji i wezwanie
wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia tego ogłoszenia,
4) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Fundacji,
5) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
6) sporządzenie bilansu na dzień ukończenia likwidacji,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do Sądu Rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji
z Rejestru.
4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja
służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on
stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

Rozdział VIII. Zmiany Statutu
§ 21
1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
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2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji, uchwałą podejmowaną jednomyślnie z udziałem
wszystkich członków Zarządu.
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