STATUT
FUNDACJI Z POMYSŁEM
(tekst jednolity)
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Fundacja Z POMYSŁEM zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Jerzego Radosza i Adama
Witkowicza zwanymi dalej Fundatorami, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 14
października 2015 roku, Repertorium A Nr 3083/2015 działa na podstawie przepisów ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. i niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Zawiercie
§5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
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§7
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej
Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji
§8

Celem Fundacji jest:
1. Działalność edukacyjno-oświatowa, kulturalna, charytatywna na rzecz równouprawnie-

nia, poszanowania praw i godności człowieka, a w szczególności przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji.
2. Prowadzenie profilaktyki, wspieranie rozwiązań prawnych, badawczych, edukacyjnych

i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania patologiom w życiu rodzinnym i społecznym.
3. Inicjowanie i wspieranie działań w obszarze samorządności, kultury, edukacji, sportu,

turystyki, przedsiębiorczości, pomocy społecznej, ochrony środowiska.
4. Budowanie tożsamości wspólnot lokalnych poprzez podnoszenie jakości społecznych
interakcji, związków i sieci kontaktów oraz rozwój lokalnej samoorganizacji,
solidarności i tworzenie inicjatyw samopomocowych.
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Propagowanie rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania

przemocy.
7. Realizowanie zadań służących tworzeniu , wzmacnianiu, rozbudowie sieci pomocy
osobom doznającym przemocy, oraz pokrzywdzonym przestępstwem.
8. Propagowanie, oraz promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
9. Prowadzenia działań resocjalizacyjnych, wychowawczych.
10. Pomoc postpenitencjarna.
11. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

12. Działania ze strefy zadań publicznych, o których mowa w art. 4. pkt. 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w zakresie:
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a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) ochrony i promocji zdrowia;
e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
f) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
i) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
j) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
k) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
l) promocji i organizacji wolontariatu;
m) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
n) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§9
Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
1, Organizację spotkań, szkoleń, seminariów, wykładów i debat, paneli oraz innych form
poszerzania wiedzy służących propagowaniu celów Fundacji.
2. Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach
w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym,
ekologicznym czy turystycznym.
3. Propagowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze
względu na płeć.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edytorskiej i wydawniczej służącej
celom statutowym Fundacji.
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5. Prowadzenie forów, mediów społecznościowych i stron internetowych o tematyce związanej
z celami statutowymi.
6. Inicjowania i udziału w debatach społecznych, konsultacjach w zakresie stanowienia prawa
7. Promowanie i organizację działań wolontariackich.
8. Prowadzenia badań i monitoringu zjawisk związanych z celami statutowymi Fundacji
9.Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą do realizacji celów
Fundacji.
10. Finansowanie działalności statutowej.
§ 10
Metody działania Fundacji to:
1.Spotkania, prelekcje, pogadanki, dyskusje, panele dyskusyjne, forum, listy poparcia, happeninigi, kampanie społeczne, debaty, protesty, działania medialne, imprezy, spotkania w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym,
turystycznym.
2.Pomoc: terapeutyczna, psychologiczna, prawna, psychoterpeutyczna, socjalna, finansowa,
materialna.
3.Podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, równouprawnienia
oraz poszukiwania rozwiązań systemowych i sprawdzonych.
4.Współpraca z organizacjami oświatowymi, kulturalnymi, turystycznymi, instytucjami i organizacjami wymiaru sprawiedliwości, instytucjami pomocy społecznej i innymi dla realizacji
celów Fundacji.

§ 11
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych
i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
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Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji
§ 12
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 13
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 14
Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób powołanych przez Fundatorów. Fundator może wchodzić
w skład zarządu.
§ 15
1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka
Zarządu Fundacji.
2. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Zarząd Fundacji.
3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w drodze uchwały
podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji zwykła większością głosów, przy czym
członek Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu.
W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Fundacji. Odwołanie członka
Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga pisemnej zgody przynajmniej jednego
z Fundatorów.
4. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji przez wystąpienie, śmierć lub
pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład
w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego członka Zarządu Fundacji wyraża pisemną zgodę
przynajmniej jednego z Fundatorów.
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§ 16
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji,
a w szczególności:
1. Uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich realizacji , podział
dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele.
2. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji i zarządzanie nim.
3. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
4. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji.
5. Przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji.
7. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
8. Przedstawianie do wiadomości publicznej programów działania oraz prawidłowości
wykorzystania środków finansowych Fundacji.
9. Przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania jednostek organizacyjnych
Fundacji.
10. Przedstawianie na żądanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań z działalności
Fundacji.
§ 17
1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje jego prezes, wiceprezes lub upoważniony przez
prezesa członek Zarządu Fundacji, z własnej inicjatywy lub w ciągu tygodnia od dnia złożenia
wniosku przez członka Zarządu.
4. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności
wiceprezes lub upoważniony przez prezesa członek Zarządu Fundacji .
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na
posiedzeniu Zarządu Fundacji, chyba ze przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
6. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos prezesa Fundacji. W przypadku
nieobecności prezesa Fundacji decyduje głos wiceprezesa.
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7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.
8. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu
Fundacji, w tym prezesa lub wiceprezesa
9. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 18
1. Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji, zawierania umów
i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji, przy czym
jednym z członków Zarządu Fundacji składającym oświadczenie woli musi być prezes lub
wiceprezes.
2. Do reprezentacji Fundacji w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań,
zawieraniem umów i udzielaniem pełnomocnictw uprawniony jest każdy członek Zarządu
Fundacji.
3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy którykolwiek z pozostałych członków Zarządu
Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu
Fundacji.
§ 19
1. Pracownicy i współpracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień pracowniczych gwarantowanych
przez przepisy prawa pracy.
2. Członkowie Zarządu i Fundatorzy mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 20
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
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§ 21
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, dotacji, spadków i zapisów otrzymanych od osób fizycznych, prawnych,
krajowych i zagranicznych
2. Dotacji i subwencji oraz grantów
3. Dochodów z majątku Fundacji, w tym z odsetek bankowych i lokat długoterminowych
4. Wpływów z działalności odpłatnej
§ 22
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W

przypadku

powołania

Fundacji

do

dziedziczenia,

przyjmuje

ona

spadek

z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.
4. Wszelkie dochody z działalności Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
Statutowych.
Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 23
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały za zgodą
przynajmniej jednego z Fundatorów wyrażoną na piśmie.
2. Zmiany celów dla których Fundacja została powołana dokonuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały za zgodą przynajmniej jednego z Fundatorów wyrażoną na piśmie.
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Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 24
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych podejmuje Zarząd Fundacji za
zgodą Fundatorów wyrażoną na piśmie.
2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na rzecz
działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

9

