STATUT FUNDACJI
„Jacek z Szafy”
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Jacek z Szafy”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Agnieszkę Ostrowską i Jakuba Marchlewskiego zwanych dalej “Fundatorami”, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Agnieszką Sroczyńską, w dniu 30.10.2018, działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§3
Fundacja ma osobowość prawną.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§4
Siedzibą fundacji jest miejscowość Przeźmierowo.
§5
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.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§6
●
●
●

Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.
Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki terenowe.
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.
§7

Celami Fundacji są:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Integracja społeczna.
Aktywizacja osób.
Działalność edukacyjno-kulturalna.
Rozpowszechnianie kultury i sztuki.
Działania na rzecz dialogu międzykulturowego
Działania na rzecz środowiska.
Działania wolontariackie i promocja wolontariatu.
Działania na rzecz zdrowego stylu życia.
Wsparcie prawne, materialne lub lokalowe dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.
Budowanie poczucia wspólnoty i przynależności.

§8
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez
:
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Aktywizacja osób w różnych grupach wiekowych, a w szczególności: dzieci i młodzieży, osób
niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, starszych, samotnych, osób bezrobotnych,
bezdomnych, z uzależnieniami behawioralnymi i od środków psychoaktywnych, osób odbywających
karę pozbawienia wolności, mniejszości ze względu na orientację seksualną, mniejszości etniczne,
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych.
Przeprowadzanie akcji integracyjnych w przedsiębiorstwach i instytucjach promujące wartości
zawarte w statucie Fundacji.
Przeprowadzanie szkoleń z zakresu integracji społecznej, edukacji, kultury i sztuki, ekologii,
wolontariatu i zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwach, instytucjach, a także na rzecz
społeczeństwa.
Działalność edukacyjno-kulturalna w zakresie pomocy osobom w różnych grupach wiekowych,
realizowana poprzez zajęcia takie jak nauka języka, zajęcia muzyczne, wokalne, z gry na
instrumentach, śpiewania, malowania, tańca, a także inne warsztaty artystyczne i zawodowe.
Rozpowszechnianie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których dostęp do
tychże jest utrudniony.
Realizację i pomoc w realizacji projektów artystycznych, w tym: koncertów, wystaw, spotkań
autorskich i tym podobnych.
Rozwijanie umiejętności i zainteresowań poprzez między innymi organizowanie kółek
zainteresowań, kursów, wykładów, warsztatów i podobnych.
Promocję historii Polski i świata, ochronę dziedzictwa narodowego i światowego.
Działania na rzecz dobrostanu zwierząt, proekologiczne, na rzecz środowiska naturalnego i ochrony
przyrody.
Budowanie świadomości ekologicznej i edukacja w zakresie odpowiedzialności społecznej w tym
zakresie.
Promowanie racjonalnego gospodarowania odpadami i sprzętami zużytymi.
Organizacja akcji sprzątania śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich
składowania.

●

●
●

●
●

●
●
●

Działania na rzecz zdrowego stylu życia, w tym promowanie aktywności fizycznej, profilaktyka
uzależnień, promocja wiedzy o zdrowiu i chorobach psychicznym, nauka zdrowego odżywiania i
gotowania.
Organizowanie warsztatów terapii psychologicznej, których celem jest wspomaganie funkcjonowania
jednostki w codziennym życiu i wspieranie w osobistym rozwoju.
Wsparcie prawne, materialne lub lokalowe dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie
bezrobotnych, zadłużonych, wychodzących z uzależnień psychicznych i fizycznych, samotnie
wychowujących dzieci, a także pomoc dla ludzi będących ofiarami przemocy.
Działania wolontariackie i promocja wolontariatu w tym organizowanie grup do dobrowolnej pomocy,
bezpłatnej lub opartej na wymianie pracy na rzecz społeczeństwa. (tzw. bank czasu)
Organizowanie zbiórek i banków wymienników przedmiotów użytecznych społecznie, w tym ubrań,
zabawek, artykułów spożywczych, higienicznych oraz środków czystości oraz dysponowanie nimi
wśród osób potrzebujących.
Przeprowadzanie zbiórek pieniędzy na wybrane inicjatywy społeczne Fundacji.
Wydawanie publikacji realizujących statut, takich jak audiobooki, książki, broszury, artykuły, filmy i
audycje, reportaże radiowe prasowe i telewizyjne, słuchowiska, kampanie społeczne.
Fundacja realizuje swoje cele uzyskując korzyści niematerialne takie jak budowanie więzi
międzyludzkich, pomoc w odnalezieniu poczucia sensu, podwyższanie samooceny, zdobywanie
nowej wiedzy i umiejętności

§9
Realizując swój statut Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami, a
także korzystać z pomocy innych fundacji i instytucji realizując swoje cele.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
●
●
●
●
●

Darowizn, spadków, zapisów,
Dotacji i subwencji oraz grantów,
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz loterii fantowych
Dochodów z majątku Fundacji.
Odpłatnej działalności pożytku publicznego
§ 12

●
●
●

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy fundacji.
§ 13
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd.

Zarząd Fundacji.
§ 14
●
●
●
●
●
●
●

Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatorów na
5-letnią kadencję.
Fundator może być członkiem Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z
winy umyślnej.
Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy
zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych
członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w
każdym czasie.
§ 15

Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
● upływu kadencji,
● śmierci członka Zarządu,
● rezygnacji członka Zarządu złożonej na piśmie na ręce Fundatora,
● utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej.
● odwołania członka Zarządu z pełnionej funkcji przez Fundatora.
§ 16
●

Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie nie przysługuje wynagrodzenie.

●

Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej, którą w imieniu Fundacji zawierają Fundatorzy. W takim przypadku
wynagrodzenie Członka Zarządu określa Fundator w drodze uchwały.
§ 17

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
● uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
● uchwalanie regulaminów,
● wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
● nadzór nad działalnością Fundacji,
● sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
● ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
● podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
● przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
● występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją lub Fundacjami oraz likwidacja Fundacji.
§ 18
●
●

●
●

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał i są
protokołowane.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa kierującego czasowo pracami Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 19
●
●

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać
może każdy członek zarządu samodzielnie.
W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w
tym prezesa.

Zmiana Statutu
§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji większością głosów. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa kierującego czasowo pracami Zarządu. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie
założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.
§ 21
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 22
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze
jednomyślnej uchwały..

Likwidacja Fundacji.
§ 23
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
§ 24
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 25
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Fundatorzy:
Agnieszka Ostrowska

Jakub Marchlewski

