Statut Fundacji na Rzecz Aktywizacji i Integracji Społecznej Rogatka

Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja na Rzecz Aktywizacji i Integracji Społecznej Rogatka działa na podstawie
ustawy z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:
a) Justynę Gieleciak,
b) Darię Szymańską-Kutę
c) Małgorzatę Zawiłę,
zwanymi dalej Fundatorkami, aktem notarialnym nr Repertorium A Nr 296/2021,
sporządzonym przez notariusza Wojciecha Mąsiora w kancelarii notarialnej w RabceZdroju przy ulicy Władysława Orkana numer 24//3 w dniu 22.01.2021 r.
§2

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów Fundacji poza miejscem jej siedziby,
jeżeli jest to wymagane dla skutecznego realizowania jej celów statutowych.

5. Fundacja może używać pieczęci i wyróżniającego ją znaku graficznego.
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6. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację.

7. Dla celów współpracy z zagranicą nazwa Fundacji może być tłumaczona na inne
języki.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.

II.

Cele i formy działania Fundacji
§4

Celami Fundacji są:
1. wspieranie rozwoju i integracji wspólnot oraz społeczności lokalnych;
2. wspieranie rozwoju i integracji innych rodzajów wspólnot i społeczności, w tym grup
mniejszościowych (mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych, etc.);
3. wspieranie i wyrównywanie szans grup społecznych zagrożonych lub dotkniętych
defaworyzacją, dyskryminacją lub patologią społeczną;
4. aktywizacja i integracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych lub dotkniętych
wykluczeniem społecznym;
5. aktywizacja i integracja społeczna oraz zawodowa osób w kryzysie bezdomności;
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
zagrożonych zwolnieniem z pracy lub defaworyzowanych na rynku pracy;
7. wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami;
8. wspieranie rozwoju psychofizycznego, społecznego i kulturowego dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. aktywizacja i integracja społeczna osób starszych, a także wzmacnianie ich
sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej;
10. wspieranie integracji międzypokoleniowej i umacnianie więzi międzypokoleniowych;
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11. wspieranie i pomoc ofiarom katastrof, kryzysów, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
12. profilaktyka zdrowotna, psychologiczna i społeczna, a w szczególności
przeciwdziałanie chorobom somatycznym, chorobom i kryzysom psychicznym,
uzależnieniom i wykluczeniom społecznym;
13. promocja zdrowego trybu życia, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
14. animacja społeczna i kulturalna, wspieranie rozwoju działalności kulturalnej i
promocja twórczości artystycznej;
15. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa
narodowego i lokalnego;
16. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym aktywności i
odpowiedzialności obywatelskiej, dialogu obywatelskiego, współpracy i partycypacji
społecznej;
17. upowszechnianie współpracy międzysektorowej;
18. upowszechnianie, wspieranie i ochrona praw i swobód obywatelskich, w tym
równych praw kobiet i mężczyzn, praw grup mniejszościowych, dostępu obywateli do
informacji, etc.;
19. upowszechnianie postaw tolerancji oraz przeciwdziałanie postawom dyskryminacji,
przemocy, mowie i czynom z nienawiści;
20. kształtowanie społecznej świadomości ekologicznej i edukacja związana z ochroną
środowiska i świadomością ekologiczną;
21. upowszechnianie wolontariatu oraz działań dobroczynnych i humanitarnych;
22. wspieranie i upowszechnianie idei i dobrych zasad w ramach działania wolontariatu,
pracy terapeutycznej, pracy socjalnej oraz opiekuńczej;
23. wspieranie i realizacja inicjatyw oraz przedsięwzięć krajowych i zagranicznych
związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
24. promocja bezpieczeństwa, w tym w szczególności cyberbezpieczeństwa, ale także
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w pozostałych aspektach życia;
25. promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social
Responsibility, CSR) oraz zatrudnienia socjalnego wśród przedsiębiorców;
26. wspieranie i rozwój budowy smart city.
Strona "3 z "12

§5
Cele określone w § 4 Fundacja realizuje poprzez:
1. realizację projektów i programów;
2. organizację i prowadzenie wyjazdów, obozów; warsztatów i szkoleń, seminariów,
konferencji, spotkań, targów, wystaw, happeningów, performansów i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, artystycznym, informacyjnym i
popularyzatorskim;
3. prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
4. prowadzenie działalności wydawniczej, także w formie elektronicznej i z
wykorzystaniem nowoczesnych nośników multimedialnych; strony internetowej i
innej działalności w Internecie;
5. organizację i prowadzenie grup wsparcia, poradnictwa psychologicznego, warsztatów
terapii zajęciowej, miejsc zatrudnienia socjalnego, zakładów pracy chronionej,
zakładów aktywności zawodowej itp.;
6. działalność wytwórczą, handlową lub usługową prowadzoną w ramach reintegracji
społecznej i zawodowej;
7. zakładanie i prowadzenie ośrodków zajmujących się animacją, aktywizacją oraz
integracją społeczną i kulturową, takich jak centra aktywności lokalnej, domy kultury,
kluby integracji społecznej, środowiskowe domy samopomocy i inne;
8. organizację akcji charytatywnych, wolontariatu oraz wsparcia materialnego i
rzeczowego dla osób i instytucji;
9. gromadzenie i archiwizację materiałów, w tym dokumentów, dzieł sztuki, rękodzieła,
artefaktów, organizację i prowadzenie domów i miejsc pamięci oraz innych działań w
zakresie zachowania i renowacji materialnych dóbr kultury i dziedzictwa;
10. zagospodarowywanie terenów zielonych i inne działania na rzecz ochrony
środowiska;
11. współpracę z administracją publiczną, z sektorem przedsiębiorstw, z organizacjami
pozarządowymi oraz mediami, działającymi w kraju i za granicą oraz budowanie
lokalnego partnerstwa między sektorem publicznym, biznesem a sektorem
pozarządowym;
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12. realizację programów współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji,
rynku, nauki, kultury, sztuki, oświaty, integracji i aktywizacji społecznej oraz
zawodowej, integracji europejskiej oraz wymiany informacji służącej zbliżeniu
różnych społeczeństw i środowisk;
13. podejmowanie innych działań niż wyżej wymienione służących realizacji celów
statutowych.
§6
1. Działalność Fundacji określona w § 5 Statutu, może być prowadzona zarówno jako
działalność nieodpłatna, jak też jako działalność odpłatna pożytku publicznego, w
rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z
innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów
statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego,
częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celami Fundacji.

III.

Majątek i dochody Fundacji
§7

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 600,00 zł (słownie sześćset
złotych) wniesiony przez Fundatorki oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku
działania.
2. Przychody Fundacji pochodzą z:
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a) darowizn, spadków, zapisów, papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych
i nieruchomości przekazanych na rzecz Fundacji przez osoby prawne i
fizyczne;
b) dotacji, grantów i subwencji od osób prawnych;
c) zbiórek publicznych, loterii i aukcji;
d) majątku fundacji;
e) funduszu założycielskiego;
f) odsetek, depozytów i lokat bankowych;
g) wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
h) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz certyfikatów
inwestycyjnych, w tym również z ich odpłatnego zbycia.

3. Darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej, przy czym
postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
4. Przychody z działalności odpłatnej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składając oświadczenie o
przyjęciu spadku

może dokonać wyłącznie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem

inwentarza.
6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe, takie jak: fundusz
edukacji, fundusz integracji, fundusz ekologii, fundusz zrównoważonego rozwoju,
fundusz kultury itp. powoływane przez Zarząd.

§8
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy
się 31.12.2021 roku.
IV.

Organy Fundacji
§9
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Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 10
1. W skład Zarządu Fundacji może wchodzić od 1 do 5 osób. Prawa i obowiązki
wszystkich członków i członkiń Zarządu opierają się na zasadzie ich równego statusu.
Fundatorka może być członkinią Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:
a) pierwszy skład powołują Fundatorki;
b) decyzje o wszelkich kolejnych zmianach w składzie Zarządu, w tym o
powoływaniu i odwoływaniu członków/kiń Zarządu, podejmowane są przez
Zarząd;
c) decyzja powołaniu nowego członka/kini Zarządu podejmowana jest zwykłą
większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków/
kiń Zarządu.
3. Członkowie/kinie Zarządu powoływani/e są bezterminowo.
4. Prawo do powoływania i odwoływania członków/kiń Zarządu posiadają również
Fundatorki, z zastrzeżeniem jednak, że Fundatorki mogą powoływać i odwoływać członków/
kinie Zarządu tylko w uzasadnionych przypadkach, szczególnie wtedy, gdy Fundacja
pozostaje bez Zarządu w należytym składzie, to jest w sytuacji, gdy liczebność Zarządu jest
mniejsza od wymaganej statutem.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub dowolnej z Fundatorek;
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu;
c) śmierci członka/kini Zarządu;
d) odwołania członka/kini uchwałą Zarządu podjętą na posiedzeniu Zarządu,
bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy
członków/kiń Zarządu;
e) odwołania przez Fundatorki na podstawie § 10 ust. 4 Statutu.
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§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c) realizacja celów statutowych;
d) sporządzanie planów pracy i budżetu;
e) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
g) zatrudnianie pracowników i pracownic i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
h) zmiana Statutu,
3. Członkowie/kinie Zarządu są zobowiązani/e do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Zarządu;
b) aktywnego uczestniczenia w działalności Fundacji;
4. Członkowie/kinie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć
na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wolontariatu.
5. W umowach między Fundacją a członkiem/kinią Zarządu oraz w sporach z nim Fundację
reprezentuje pełnomocnik/czka powołany/a jednomyślną uchwałą wszystkich członków/kiń
Zarządu.
6. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
§ 12
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał, o ile statut nie stanowi inaczej, zwykłą
większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy swoich członków/
kiń.
2. W przypadku gdy Zarząd składa się z dwóch osób, decyzje podejmowane są
jednogłośnie.
3. Zarząd Fundacji ustala Regulamin Prac Zarządu, w którym określa sposób
zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu. Posiedzenie Zarządu może się odbyć
bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie/kinie Zarządu są obecni/e, nikt z
nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 13
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
wymagane jest współdziałanie dwóch członków/kiń Zarządu, z zastrzeżeniem, że
w sprawach obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości powyżej 20 000 PLN (dwudziestu tysięcy złotych) wymagane jest
współdziałanie co najmniej dwóch członków/kiń Zarządu.

Prowadzenie spraw Fundacji
§ 14
1. Każdy/a członek/kini Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Stosuje się następujące zasady:
a) każdy/a członek/kini Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały
Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji;
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b) Jeżeli jednak przed przeprowadzeniem sprawy nieprzekraczającej zakresu
zwykłych czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków/kiń
Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres
zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
3. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Fundacji uważa się w
szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu;
e) zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
f) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 20 000 PLN
(dwudziestu tysięcy złotych)

V.

Postanowienia Końcowe

Zmiana statutu może dotyczyć wszystkich zapisów umieszczonych w statucie, w tym:
powołania nowych organów Fundacji i zmiany celów Fundacji.
§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną
większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków/kiń
Zarządu.
§ 16
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1. Decyzje o otwarciu likwidacji Fundacji podejmują Fundatorki bezwzględną
większością głosów Fundatorek.
2. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie
zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.
3. W przypadku podjęcia uchwały o otwarciu likwidacji, likwidatorami/kami Fundacji,
o ile uchwała ta nie stanowi inaczej, stają się członkowie/kinie Zarządu.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. Zabezpieczenia
społecznego.
5. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności,
i wypełnić zobowiązania Fundacji.
6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone, mocą jednomyślnej uchwały likwidatorów, na rzecz działających w
Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
§ 17
1. W przypadkach, w których Statut zastrzega kompetencje dla Fundatorek i nie stanowi
inaczej, wykonywanie tych kompetencji wymaga współdziałania Fundatorek.
2. W razie śmierci jednej z Fundatorek albo utraty przez jedną z nich zdolności do
czynności prawnych kompetencje zastrzeżone Statutem dla Fundatorek należeć będą do
pozostałych Fundatorek.
3. W razie śmierci dwóch Fundatorek, albo utraty przez dwie Fundatorki zdolności do
czynności prawnych, kompetencje zastrzeżone Statutem dla Fundatorek należeć będą do
trzeciej z Fundatorek.
4. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez wszystkie Fundatorki,
kompetencje zastrzeżone Statutem dla Fundatorek należeć będą do jednej lub dwóch lub
trzech osób wskazanych przez Fundatorki jako uprawnione do wykonywania tych
kompetencji, a w razie braku takiego wskazania należeć będą do Zarządu. Każda
z Fundatorek posiada uprawnienie do wskazania jednej osoby uprawnionej, o której
mowa w zdaniu poprzednim.
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5. W przypadku wskazania dwóch lub trzech osób uprawnionych do wykonywania
kompetencji Fundatorek, do działania tych osób odpowiednie zastosowanie będą
znajdowały zawarte w

Statucie postanowienia dotyczące wykonywania kompetencji

przez Fundatorki.
6. Przewidziane w niniejszym paragrafie oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do
wykonywania kompetencji Fundatorek wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
7. Postanowienia ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio
w przypadku złożenia przez Fundatorkę wyraźnego i stanowczego oświadczenia
o trwałym zrzeczeniu się wykonywania kompetencji zastrzeżonych Statutem dla
Fundatorek.
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