STATUT

STATUT FUNDACJI
„Pomorska Fundacja Inicjatyw Społecznych”

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Pomorska Fundacja Inicjatyw Społecznych”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Lucynę Borzyszkowską, zwanej dalej fundatorem, aktem
fundacyjnym sporządzonym przez notariusza Aleksandrę Kołyszko, w kancelarii
notarialnej w Chojnicach ul Kościuszki nr 21 m. 2 w dniu 01.02.2019r. działa na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów
prawa.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
5. Siedziba Fundacji jest miasto Chojnice, ul. Długa 12
§2
1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji
2. Fundacja

może

używać

wyróżniającego

go

znaku

graficznego,

który

po

zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, godła promocyjne i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
stosownie do treści odrębnych regulaminów opracowanych przez zarząd, a
zatwierdzonych przez Radę Fundacji.
§3
1. Przy realizacji celu Fundacji określonego w 4 niniejszego statutu, Fundacja
podejmować będzie starania ukierunkowane na pozyskanie jak najszerszego kręgu
podmiotów pragnących współdziałać w urzeczywistnianiu tego celu, podmioty te
określone będą pod ogólnym pojęciem „partnera”.
2. Status partnera w rozumieniu niniejszego statutu i na zasadach w nim określonych
uzyskać mogą wszystkie te osoby fizyczne i prawne, którym odpowiednie przepisy
prawa europejskiego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego w ich każdorazowo
obowiązującym brzmieniu nie odmawiają prawa do uzyskania tego statusu.
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3. Organem właściwym do podjęcia decyzji w sprawie nawiązania z danym podmiotem
współpracy na zasadzie partnerstwa jest Zarząd Fundacji.
4. Warunki na jakich nawiązywana jest współpraca Fundacji z danym partnerem oraz
tryb postępowania prowadzącego do uzyskania przez dany podmiot prawa statusu
partnera Fundacji określone zostaną w odrębnym regulaminie wewnętrznym Fundacji
opracowanym przez Zarząd, a zatwierdzonym w drodze uchwały przez Radę Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§4
Statutowym celem Fundacji jest działanie na rzecz:
1. Inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w
ochronie

życia

rodzinnego

i

profilaktyki

społecznej

oraz

wysyłanie

swoich

przedstawicieli na procesy sądowe.
2. Projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnienie i ochronę
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz prowadzenie własnych
śledztw.
3. Kreowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego, poprzez propagowanie idei
związanej z ustawą „o dostępie do informacji publicznej” oraz organizowanie
publicznych debat, kampanii, publikowanie raportów.
4. Kreowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz udzielanie
pośredniej i bezpośredniej pomocy ofiarom naruszeń praw człowieka.
5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami oraz składanie skarg do instytucji międzynarodowych
działających na podstawie konwencji stojących na straży praw człowieka.
6. Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom starszym, rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
7. Ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
10. Promocji i organizacji wolontariatu.
11. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
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12. Popularyzacji idei mediacji rodzinnej i społecznej.
13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność
naukowa,

oświatowa, kulturalna, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
14. Promowanie dialogu społecznego i włączanie innych organizacji do działań
prowadzących do promowania celów Fundacji określonych w niniejszym Statucie
§5
Fundacja działając w granicach określonych jej celem szczegółowym opisanym w
§4 organizuje samodzielnie albo we współpracy z partnerami lub innymi podmiotami
prawa wszelkiego rodzaju działania w następującym zakresie:
1. Poradnictwa

obywatelskiego,

w

postaci

niezależnych

usług

wspierających

samodzielność obywateli:
−

rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,

−

działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,

−

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

2. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
−

organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy, warsztatów
umiejętności społecznych, wychowawczych psychoedukacyjnych, aktywnego
poszukiwania pracy, grup rozwoju osobistego,

−

wspieranie

i

utrzymywanie

kontaktu

zarówno

z

osobami

zagrożonymi

wykluczeniem społecznym, chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, długotrwale
bezrobotnymi, jak i ich rodzinami,
−

ułatwianie aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
starszym,

chorym,

niepełnosprawnym,

długotrwale

bezrobotnym,

w

tym

likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
−

organizowanie

i

prowadzenie

działań

ułatwiających

aktywność

społeczną,

kulturalną i zawodową młodzieży.
3. W zakresie działalności charytatywnej poprzez:
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−

pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, chorych
lub innych,

−

organizowanie kwest pieniężnych,

−

organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,

−

pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych,

−

pomoc stypendialną dla młodzieży.

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
−

prowadzenie działalności w zakresie finansowania i organizacji świadczeń
ambulatoryjnych i dziennych psychiatrycznych i uzależnień dla młodzieży i
dorosłych oraz środowiskowych domów samopomocy

−

prowadzenie terapii w

formie grup wsparcia i

grup samopomocowych,

organizowanie festynów konkursów oraz innych imprez publicznych,
−

prowadzenie poradnictwa zawodowego, doradztwa zawodowego w formie Klubu
Pracy,

−

prowadzenie działalności socjoterapeutycznej dla młodzieży

5. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
−

organizowanie i prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla osób
niepełnosprawnych,

−

pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych albo chorych,
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

−

wspieranie i utrzymywanie kontaktów zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i
ich rodzinami,

−

ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, w
tym

likwidowanie

uprzedzeń

wobec

osób

niepełnosprawnych

i

chorych

psychicznie,
−

organizowanie festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,

−

organizowanie,

prowadzenie

i

finansowanie

środowiskowych

domów

samopomocy, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
6. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowanie, poprzez:
−

organizowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży,
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−

organizowanie i prowadzenie wycieczek krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży,

−

organizowanie i prowadzenie edukacji przedszkolnej w formie niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

−

przyznawanie

stypendiów

umożliwiających

naukę

młodzieży,

osobom

niepełnosprawnym albo chorym.
7. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu, poprzez:
−

promowanie idei wolontariatu szczególnie wśród młodzieży,

−

organizowanie wolontariatu dla młodzieży,

−

organizowanie innych akcji wspierających wolontariat.

8. W zakresie działania w sferze sportu i kultury fizycznej:
−

promocja sportu szczególnie wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych,

−

uczestnictwo młodzieży i osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach
rekreacyjno – sportowych,

−

uczestnictwo młodzieży i osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno –
sportowych.

9. W zakresie działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, poprzez:
−

organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych wystaw,
festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych,

−

organizowanie pokazów muzyki i sztuki, audycji muzyczno – słownych, pokazów
audiowizualnych.

10. W zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej
młodzieży, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:
−

działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i
samo zatrudnienia,

−

aktywizowanie społeczeństwa, uczenie samopomocy, usamodzielnianie osób
wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich
rodzin,
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−

redagowanie, opiniowanie, promowanie rozwiązań dotyczących wypracowania
standardów w instytucjach pomocy społecznej, rynku pracy, szeroko rozumianej
ekonomii społecznej, monitorowanie i ewaluację działań,

−

promowanie dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej,

−

prowadzenie poradnictwa psychologicznego, zawodowego oraz pośrednictwa
pracy,

−

prowadzenie poradnictwa prawnego w szczególności poradnictwo w zakresie
przestrzegania praw obywatelskich i praw człowieka, mediacji, propagowanie
wiedzy związanej z dostępem do informacji publicznej oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji,

−

organizowanie

szkoleń,

konferencji,

seminariów

dla

osób

pracujących,

wykluczonych, lub podlegających wykluczeniu,
−

upowszechnianie i popularyzację idei Społeczeństwa Obywatelskiego, standardów
w nim obowiązujących, informowanie o zagrożeniach, dla jego rozwoju oraz roli i
miejscu w nim jednostki w formach wskazanych w dalszych postanowieniach, a
także w nie będących zwartymi wydawnictwami środkach masowego przekazu,

−

organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów i paneli
mających charakter edukacji poza formalnej,

−

współpracę z osobami i instytucjami zagranicznymi prowadzącymi działalność w
zakresie objętym celami,

−

organizowanie debat eksperckich i publicznych,

−

inicjowanie i prowadzenie kompleksowych programów edukacyjnych oraz badań
naukowych,

−

inicjowanie i wspieranie różnych form wymiany i współpracy między organizacjami
oraz instytucjami w Polsce,

−

inspirowanie kontaktów i współpracy między osobami i instytucjami z różnych
krajów,

−

przygotowywanie analiz i raportów oraz wydawanie publikacji,

−

prowadzenie portali internetowych i innych działalności w Internecie.
§6

1. Fundacja współpracuje i prowadzi wymianę doświadczeń na poziomie krajowym i
międzynarodowym z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz
sektorem biznesu, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
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2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami. W zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z. 2010 r. Nr. 234
poz.1536 ze zm.) w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku
publicznego, poprzez realizację wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań
pożytku publicznego.
3. Fundacja realizuje swe cele opisane w 5 także poprzez:
−

współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,

−

współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

4. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego paragrafu, działalność wskazana w
niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji
publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
Majątek i dochody Fundacji
§7
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w łącznej kwocie 1000 (tysiąc
złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, które nabyte zostaną przez
Fundację w okresie jej trwania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§8
1. Dochody Fundacji pochodzić będą w szczególności z:
−

darowizn, spadków, zapisów,

−

dotacji, subwencji oraz grantów,

−

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

−

dochodów z majątku Fundacji,

−

subwencji osób prawnych,

−

dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

−

nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,

−

świadczeń na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.
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2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą
być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§9
1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej
jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3.000 €
(trzy tysiące euro), obliczonej wg średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank
Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą
stosowne życzenie, tytuł „Honorowego Sponsora Fundacji”.
2. Tytuł „Honorowego Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Poza tytułem „Honorowego Sponsora Fundacji” może ona ustanowić inne tytuły,
dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym a także
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w
realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.
Organy Fundacji
§10
1.Organy Fundacji stanowią:
−

Fundator,

−

Zarząd Fundacji.
Fundator
§11

1. Do kompetencji Fundatora należy:
−

powoływanie i odwoływanie członków zarządu Fundacji,

−

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie
członkom tych organów absolutorium z działania,

−

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
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2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundator
podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
3. Fundator może zostać powołany do zarządu Fundacji.
Zarząd Fundacji i zasady reprezentacji Fundacji
§12
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i
pozostałych członków Zarządu powoływanych przez Radę – z zastrzeżeniem §19 ust. 1
niniejszego paragrafu – na okres 3 lat. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z
pełnionej funkcji składając oświadczenie w tym względzie na ręce Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu składa rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Odwołanie przez Radę członka Zarządu następuje w przypadku:
−

nienależytego wykonywania funkcji przez członka Zarządu;

−

naruszenia postanowień statutu;

−

umotywowanej, znajdującej oparcie w faktach utraty zaufania do Członka Zarządu;

−

innych przyczyn, które uniemożliwiają mu wykonywanie funkcji.
§13

1. Pierwszy skład osobowy Zarządu ustalony i wybrany zostanie wyłącznie przez
Fundatora.
2. Fundator obowiązany jest przy tym dołożyć wszelkich starań, aby w skład Zarządu
weszły osoby mające doświadczenie i kwalifikacje do zarządzania projektami
realizowanymi przez Fundację.
§14
1. Zarząd przedkłada Zgromadzeniu corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za
rok ubiegły, w terminie do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
2. Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego Fundacji w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
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§15
1. Oprócz uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym statucie, do Zarządu
należy kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz
prowadzenie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów
Fundacji, a w szczególności:
−

wykonywanie uchwał Zgromadzenia i Komisji;

−

przygotowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

−

przyjmowanie osób i podmiotów w poczet partnerów;

−

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

−

zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;

−

zarządzanie projektami wdrażanymi przez Fundację;

−

zarządzanie publicznymi środkami pieniężnymi uzyskanymi na realizację projektów
stosownie do ich przeznaczenia;

−

uchwalenie regulaminu Biura Fundacji;

−

zatrudnianie kierownika Biura Fundacji i pracowników Biura;

−

ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji;

−

wykonywanie obowiązków nałożonych na Fundację jako przedsiębiorcę na mocy
obowiązujących przepisów, a w razie konieczności zapewnienie Fundacji w
niezbędnym zakresie obsługi rachunkowej i podatkowej przez powierzenie
obowiązków w tej materii osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

−

bieżąca analiza sytuacji finansowej Fundacji oraz analiza zagrożenia utraty płynności
finansowej Fundacji i możliwych konsekwencjach prawnych tego faktu,

−

składanie właściwemu ministrowi corocznego sprawozdania z działalności Fundacji.

2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy albo stosunku
cywilnoprawnym Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
§16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz w miesiącu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
trzech jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
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3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes lub Wiceprezes Zarządu
łącznie z jednym z pozostałych członków Zarządu.
Zmiana statutu
§17
1. Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest
poprzez zmianę Statutu Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia
Fundatora
Postanowienia końcowe
§18
1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną
fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust. 1 podejmuje Fundator, po
zasięgnięciu opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
§19
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i
pozostałego majątku Fundacji.

§20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
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§21
W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają

zastosowanie postanowienia

Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991r. Nr. 46
poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
dotyczące działalności fundacji.
§22
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.
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