Statut Fundacji Ja, my, oni
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ja, my, oni zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez
Sławomira Emila Kozieł zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w
Zielonej Górze działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3. Siedzibą fundacji jest miasto Zielona Góra.
§ 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. 1. Fundacja może powoływać Oddziały oraz tworzyć i przystępować do spółek, fundacji,
stowarzyszeń a także innych podmiotów prawa.
2. Organem właściwym w sprawie powoływania oraz rozwiązania i przystępowania do podmiotów o
których mowa w ust. 1 jest Zarząd Fundacji, zwanym dalej Zarządem.
3. Zarząd powołując podmiot lub przystępując do podmiotu o którym mowa w ust. 1 mianuje osoby
uprawnione do reprezentowania interesów Fundacji oraz ustala zakres, tryb oraz formę powołania
lub przystąpienia do wskazanych w ust. 1 podmiotów prawa.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6. Fundacji działa w zakresie:
1) działalności charytatywnej;
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) przeciwdziałania patologiom społecznym;
5) promocji i organizacji wolontariatu;
6)
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
bezrobociem.
§ 7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;
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2)
pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych
otrzymywanych przez Fundację;
3) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych i rzeczowych oraz materialnych
przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
4) udzielanie wsparcia i pomocy osobom czasowo lub trwale znajdujących się w trudnej sytuacji
socjalnej;
5)
prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami
Fundacji;
6) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
7)
skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu
samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
8)
świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
9) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
10)
pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej lub innych źródeł, które przeznaczają środki na
działania spójne z celami lub misją Fundacji;
11)

organizowania imprez na różną skalę mających na celu promocję zdrowego trybu życia;

12)
nauczanie dzieci, młodzieży, dorosłych w zakresie przeciwdziałania tzw. chorobom
cywilizacyjnym(depresja, anoreksja, bulimia, lęki, nerwice, fobie);
13)
prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemami emocjonalnymi, zagrożonych
wykluczeniem oraz osób z tzw. chorobami cywilizacyjnymi (depresja, anoreksja, bulimia, lęki,
nerwice, fobie);
14)
prowadzenie działalności edukacyjnej oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową
osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.

Majątek i dochody Fundacji
§ 8. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych 00/100) oraz strona internetowa stworzona przed rejestracją i inne mienie pozyskane przez
Fundację w toku działania.
§ 9. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji osób prawnych;
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3)

zbiórek i imprez publicznych;

4)

majątku Fundacji;

5) odsetek bankowych;
6) papierów wartościowych;
7) dotacji z Unii Europejskiej lub innych źródeł przeznaczających środki na działania spójne z celami
lub misją Fundacji.
§ 10. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 11. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Fundatora.
1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 12. Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do jej członków,
władz lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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";
2) przekazywać i wykorzystywać swego majątku na rzecz członków władz 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.
§ 13. Dochód osiągany przez Fundację przeznaczany jest w całości na realizację celów statutowych.

Władze Fundacji
§ 14. Władzami fundacji są:
1) Zarząd;
2) Rada (powołana zostanie do dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z przepisami regulującymi pracę).
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Zarząd
§ 15. Zarząd jest organem o uprawnieniach inicjatywnych oraz opiniodawczych.
§ 16. Zarząd składa się z od jednej do czterech osób powoływanych przez ¾ członków Rady na
czteroletnią kadencję. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje swą decyzją Fundator. Funkcję
Prezesa Zarządu pełni Fundator.
1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
2. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez członków Rady przed
upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.
§ 17. 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się
protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.
2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne.
3. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a
wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut lub regulamin prac Zarządu nie
stanowi inaczej. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail). Uchwała podjęta w ten
sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwał.
§ 18. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 19. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja głównych kierunków działania Fundacji;
b)

planowanie działalności oddziałów;

c)

ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;

d)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

e)

uchwalanie regulaminów;

f)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

g)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

h) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
§ 20. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
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§ 21. Zarząd co roku, do dnia 1 marca, zobowiązany jest przedkładać Roczne Sprawozdanie z
działalności Fundacji, które będzie publikowanie na stronie internetowej Fundacji.
Rada
§ 22. 1. Rada jest organem o uprawnieniach kontrolnych i nadzorczych.
2. Rada zbiera się co najmniej raz do roku.
3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na
piśmie.
4. Rada działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz statut.
§ 23. 1. Rada składa się z od dwóch do trzech członków, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator, ustalając Przewodniczącego Rady i
Sekretarza. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go
członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady lub jego śmierci.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z
Fundacją.
7. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Rady
stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na
czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza, z zastrzeżeniem ustępu 4
niniejszego paragrafu. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Rady.
§ 24. 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, z których sporządza się
protokół. Protokoły gromadzi się w księdze protokołów.
2. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne.
3. Rada podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a
wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Przy równej
ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. e-mail). Uchwała podjęta w ten
sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwał.
§ 25. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania;
4) powoływanie i odwoływanie Prezesa, V-ce Prezesa i członków Zarządu;
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
6) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielenie mu
absolutorium;
8)

zatwierdzania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, jej filii i oddziałów;

9) kontrola działalności Zarządu, komórek organizacyjnych lub innych jednostek powołanych do
realizacji celów Fundacji i sprawowanie nad nimi stałego nadzoru;
10) opiniowanie na wniosek Zarządu wszelkich umów, porozumień, wniosków oraz wszelkiej innej
dokumentacji związanej z działalnością Fundacji.
§ 26. Rada w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 27. 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Zarządu albo dwaj
członkowie Zarządu.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa
jednoosobowo Prezes Zarządu.

Jednostki terenowe
§ 28. 1. Fundacja może powoływać Jednostki terenowe, zwane dalej Oddziałami.
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2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
§ 29. Uchwałę o utworzeniu Oddziału podejmuje Zarząd.
§ 30. 1. Władzami Oddziału jest Zarząd Oddziału.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału trwa 2 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału uległ zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jego
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu.
5. Zgodę na kooptację o której mowa w ust. 4 wyraża Zarząd.
§ 31. 1. Zarząd Oddziału składa się z 1-3 członków, wybieranych przez Zarząd, który mianuje Prezesa
Zarządu Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału,
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,
c) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
d)
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów,
e) składanie sprawozdań wraz z oceną działalności Oddziału do Zarządu.
4. Czynności nadzorcze w stosunku do Oddziału prowadzi Zarząd.
§ 32. 1. Zarząd ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z
celami statutowymi Fundacji, lub takich, które zdaniem Zarządu mogą zaszkodzić wizerunkowi
Fundacji lub jej interesom.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Oddziału
lub po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Jednostki terenowej.

Zmiana statutu
§ 33. 1. W trakcie trwania Fundacji cele Fundacji oraz statut mogą zostać zmienione.
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2. Zmiany w powyższym zakresie dokonuje Zarząd.

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

Likwidacja Fundacji
§ 36. 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 37. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków
Zarządu.
§ 38. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach. Zarząd dokonuje wyboru
organizacji, której zostanie przekazany majątek Fundacji.
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