STATUT FUNDACJI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja strefaPL” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka
Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia 2013 roku, Rep.
A numer 1558/2013 notariusza Michała Wieczorka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 35, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§ 3.
1. Siedzibą fundacji jest miasto Leszno.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
4. Fundacja może tworzyć podległe sobie jednostki, a także przystępować do innych organizacji
pozarządowych.
§ 4.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
Celami Fundacji jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności:
a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
b) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 88.10.Z - Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
e) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna
bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 88.10.Z - Pomoc społeczna bez
zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
g) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
h) edukacja i wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych – 85.59.B - Pozostałe
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
i)

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana,

j)

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy – 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,

k) ochrona i promocja zdrowia – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
l)

profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,

m) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 94.99.Z - Działalność
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,,
n) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 94.99.Z - Działalność
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,,
o) turystyka i krajoznawstwo – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
p) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
q) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
r) działalność charytatywna – 88.99.Z - Działalność charytatywna polegającą na gromadzeniu
funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.
§ 6.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

a) organizowanie kampanii społecznych, akcji propagandowych, konferencji – 94.99.Z

-

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej,
b) organizowanie festynów, koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych – 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
c) prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa – 63.12.Z Działalność portali internetowych,
d) prowadzenie centrów pomocy, centrów wspierania – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e) poradnictwo psychologiczne i psychoterapia – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie
opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
f) poradnictwo pedagogiczne, prozdrowotne – 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
g) prowadzenie terapii, socjoterapii, grup terapeutycznych, grup samopomocowych – 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
h) prowadzenie klubów, świetlic socjoterapeutycznych – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna
bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
i)

prowadzenie profilaktyki społecznej – 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

j)

prowadzenie edukacji pozaszkolnej – 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane,

k) organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów – 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
l)

współpraca z instytucjami samorządu lokalnego – 94.99.Z - Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

m) współpraca międzynarodowa z organizacjami zagranicznymi – 94.99.Z - Działalność
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
n) organizowanie rajdów, zlotów, festiwali – 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
o) popularyzacja atrakcji turystycznych i krajoznawstwa – 94.99.Z - Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
p) pomoc charytatywna (rzeczowa i finansowa) w zakresie określonym w celach fundacji –
88.99.Z - Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy
wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
q) organizowanie zbiórek publicznych – 88.99.Z - Działalność charytatywna polegająca na
gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
r) prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w
celach fundacji – 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza.

§ 7.
1.

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich
działaniach wymienionych w § 5 i 6 powyżej.

2.

Działalność, o której mowa w § 5 i 6 jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.
§ 8.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 zł (jeden złoty)
wymieniony w akcie założycielskim oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji oraz grantów,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) odsetek bankowych.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
3. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.
§ 11a.
Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy
Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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) przekazywać swojego majątku na rzecz członków 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) wykorzystywać majątku Fundacji 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,
d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
§ 12.
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd fundacji.
§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób i jest powoływany na okres 5 lat.
2. Pierwszy Zarząd wybierany jest przez fundatora.
3. Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.
4. Fundator może być członkiem Zarządu, w tym prezesem Zarządu również w kolejnych
kadencjach.
5. Skład nowego Zarządu wskazują w drodze uchwały członkowie Zarządu kończącego kadencję.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.
§ 14.
Zarząd Fundacji:
a) kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących działalności fundacji,
c) wytycza główne kierunki działania Fundacji,
d) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
e) opracowuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,
f) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
g) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h) przyjmuje darowizny, subwencje i dotacje, spadki i zapisy,
i)

dokonuje zmian statutu Fundacji,

j)

podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.
§ 15.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w
siedzibie Fundacji.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w których uczestniczą wszyscy członkowie, w
formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków.
§ 16.
Oświadczenia woli we wszystkich sprawach w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie
lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 17.
1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.

W stosunkach i w sporach pomiędzy członkami zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje
Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 18.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu,
b) śmierci członka Zarządu,
c) odwołania przez Fundatora, gdy członek organu nie wypełnia nałożonych na niego
obowiązków oraz w przypadku rażącej niegospodarności.
§ 18a.
1.

Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie kontroli
wewnętrznej i nadzoru nad działalnością Fundacji.

2.

Rada Fundacji powoływana jest na okres 5 lat przez Fundatora. W skład Rady Fundacji
wchodzą 3 osoby, w tym każdorazowo Przewodniczący Rady Fundacji.

3.

Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci,
b) upływu kadencji,
c) rezygnacji,
d) skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

e) odwołania przez Fundatora.
4.

Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności
na przynajmniej dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 18b.

1.

Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2.

Rada Fundacji obowiązana jest kontrolować działalność Zarządu co najmniej raz w roku.
§ 18c.

1.

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a) kontrola działalności Fundacji pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z
obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu;
b) badanie gospodarki finansowej Fundacji;
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i
lustracji;
d) reprezentowanie Fundacji w sprawach zawierania umów pomiędzy Fundacją a
członkiem Zarządu, lub w sporach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu.

2.

Podejmowanie uchwał Rady Fundacji następuje w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. Każdy członek Rady Fundacji ma 1 głos. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność
przynajmniej dwóch członków Rady Fundacji.
§ 18d.

Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:
a) żądania od członków Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
c) badania i zatwierdzenia sprawozdań Fundacji (w tym sprawozdania merytorycznego i
finansowego).

ZMIANA STATUTU
§ 19.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje się na wniosek fundatora i za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów i sposobów działania dla realizacji, których Fundacja zastała
ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 20.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

