
STATUT 

FUNDACJI WSPIERANIA WIĘZI SPOŁECZNYCH  

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Więzi Społecznych, zwana dalej Fundacją, została 

ustanowiona przez Julitę  Łukaszuk, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez 

Marcina Tutkę, zastępcę notarialnego notariusza Magdaleny Pudło – Rokity,  w kancelarii notarialnej 

we Wrocławiu przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej nr 49 lok. 2 w dniu 9 marca 2017 roku. 

 

§ 2 

1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz na 

podstawie niniejszego statutu. 

 

2. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

 

3. Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony. 

 

4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 

 

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym do realizacji swych celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 4 

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych 

językach obcych.  

 

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnych celach lub podobnym profilu działalności. 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać i przyznawać tytuły honorowe, wyróżnienia i nagrody osobom fizycznym i 

prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji. 

 

 

Rozdział 2. Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

Celem działania Fundacji jest : 

1) tworzenie więzi społecznych oraz działanie na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

2) ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna, 

3) działalność edukacyjna, 

4) promocja i organizacja wolontariatu, 

5) działalność na rzecz integracji cudzoziemców, 

6) działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

7) działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

9) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, 

10) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 



11) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ich skutkom. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności w następujących 

obszarach :  

1) organizowanie wydarzeń społecznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej, 

2) organizowanie grup spotkaniowych oraz grup wsparcia, w szczególności dla osób zagrożonych 

izolacją społeczną lub pogorszeniem stanu zdrowia i dobrostanu psychicznego ( osoby samotne, osoby 

doświadczające przemocy, chorzy na choroby przewlekłe, cudzoziemcy przebywający na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej ), 

3) indywidualne konsultacje dla osób narażonych na pogorszenie stanu zdrowia oraz izolację społeczną 

i jej skutki, 

4) organizowanie warsztatów, szkoleń, wykładów, konferencji i seminariów o tematyce związanej ze 

statutową działalnością Fundacji, 

5) szkolenie wolontariuszy własnych oraz innych organizacji zajmujących się działalnością pożytku 

publicznego,  

6) popularyzację idei dialogu społecznego i mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów oraz 

prowadzenie mediacji i facylitacji konfliktów, 

7) publikacje informacyjne i edukacyjne dotyczące przedmiotu działalności Fundacji, 

8) organizowanie akcji medialnych, kampanii promocyjnych i akcji społecznych popularyzujących cele 

Fundacji. 

 

 

Rozdział 3. Majątek i  dochody Fundacji 

 

§ 8 

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorkę w kwocie 1000 zł ( 

jeden tysiąc złotych ) oraz środki finansowe i mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym swoim majątkiem. 

 

§ 9 

Przychody Fundacji pochodzą z :  

1) darowizn, spadków oraz zapisów, 

2) odsetek bankowych, 

3) zbiórek publicznych i imprez publicznych, 

4) dotacji i  subwencji od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 

5) funduszy Unii Europejskiej, 

6) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, 

7) różnego rodzaju grantów, 

8) nawiązek orzekanych na rzecz Fundacji. 

 

§ 10 

1. Przychody pochodzące ze spadków, darowizn, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji 

wszystkich  celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, o ile Fundacja spadek przyjmuje, Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na cele statutowe, tj. na cele 

działalności pożytku publicznego. 

 

§ 11 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 



§ 12 

Fundacja nie może : 

 

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej 

organów lub pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, wspólnym 

pożyciu 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 majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

 

3) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika z celu statutowego, 

 

4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów 

lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział 4. Organy Fundacji 

 

§ 13 

1. Organem Fundacji jest Zarząd. 

 

2. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, nie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

§ 14 

1. Liczba członków Zarządu nie może być mniejsza od dwóch i większa od pięciu osób. 

 

2. Zarząd powoływany jest przez Fundatorkę na podstawie jej pisemnego oświadczenia. 

 

3. Fundatorka może wejść w skład Zarządu, pełni wówczas funkcję Prezesa Zarządu. 

 

§ 15 

1. Zarząd powoływany jest na okres 3 -letniej kadencji.  Funkcję w Zarządzie można pełnić przez 

więcej niż jedną kadencję. 

 

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu z 

pełnionej funkcji. 

 

3. Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie winna być pod rygorem nieważności złożona na piśmie 

na ręce Prezesa Zarządu. 

 

4. Członek Zarządu może zostać przed upływem kadencji odwołany przez Fundatorkę z pełnionej 

funkcji w przypadku : 

1) niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż dwa miesiące, 

2) istotnego naruszenia interesów Fundacji, 

3) utraty dobrego imienia, co narażałoby wizerunek Fundacji, 

4) utraty zdolności prawnej lub faktycznej do prowadzenia spraw Fundacji. 

 

5. W przypadku zwolnienia się miejsca w Zarządzie z powodu wystąpienia, śmierci lub odwołania 

członka Zarządu przed upływem kadencji, skład Zarządu może być uzupełniony przez kooptację. 

Kadencja tak powołanego członka Zarządu kończy się wraz z kadencją Zarządu, do którego został on 

dołączony. 

 



§ 16 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności : 

 

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

2) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji oraz 

przedstawianie ich właściwym organom, 

3) realizacja celów statutowych Fundacji, 

4) sporządzanie rocznych programów działania i budżetu Fundacji, 

5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

6) pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Fundacji, 

7) składanie oświadczeń w sprawie przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji, 

8) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

9) uchwalanie regulaminów oraz aktów wewnętrznych Fundacji. 

 

3. Do reprezentowania Fundacji uprawnieni są członkowie Zarządu działający samodzielnie. 

 

§ 17 

1. Posiedzenia Zarządu odbywaja się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

 

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu poprzez wysłanie listu poleconego lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, na adres 

wskazany Prezesowi Zarządu przez jego członków. 

 

3. W zawiadomieniu należy określić przedmiot obrad oraz datę i miejsce posiedzenia. O posiedzeniu 

muszą być zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

 

4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie. 

 

§ 18 

1. Uchwały Zarządu zapadaja zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 

Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane bez odbycia posiedzenia, jeśli wszyscy 

członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą 

zgodę na pisemne głosowanie. 

 

3. Posiedzenie Zarządu może się również odbywać w formie telekonferencji. 

 

 

Rozdział 5. Zmiana Statutu, połączenie z inną fundacją, likwidacja Fundacji 

 

§ 19 

1. Zmiany Statutu może dokonywać  Fundatorka.  

 

2. Postanowienie Fundatorki w tym zakresie musi mieć formę pisemną. 

 

3. Dopuszczalne jest rozszerzenie  celów Fundacji. Dokonywane jest ono poprzez zmianę Statutu 

Fundacji. 

 

§ 20 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją  dla efektywnego realizowania swych celów. 

 

2. W sprawie połączenia się z inną Fundacją decyzję podejmuje Fundatorka po zasięgnięciu opinii 

wszystkich członków Zarządu. 

 

§ 21 

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych i pozostałego 

majątku Fundacji. 



 

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka po zasięgnięciu opinii wszystkich członków 

Zarządu. Likwidacja zostanie przeprowadzona przez likwidatora wyznaczonego przez Fundatorkę. 

 

3. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 o fundacjach oraz inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące działalnści fundacji. 

 

 

 

 

 

 

Statut przyjęto w dniu ……………………….. 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

podpis Fundatorki 

 

 


