STATUT Fundacji „Odzyskani”
Tekst jednolity z dnia 10.08.2020 r.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Joanna Mazur, zwana dalej Fundatorem, ustanowiła aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej z siedzibą w Poznaniu, Repertorium A Nr 1930/2019 spisanym w dniu 19.03.2019 r. przed
notariuszem Wojciechem Radtke Fundację Odzyskani, zwaną dalej Fundacją.
§2
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Odzyskani w dalszych postanowieniach statutu zwana
Fundacją.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Pracy i Polityki Społecznej.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest Zalasewo.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa, używając tłumaczenia nazwy Fundacji w wybranych
językach obcych.
4. Fundacja jest zawiązana na czas nieograniczony.
5. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§ 4
1. Fundacja posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o Fundacjach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
450) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać pieczęci i oznak, zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.
3. Działalność Fundacji oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
4. Fundacja, aby realizować swoje cele prowadzi statutową działalność odpłatną i nieodpłatną.
5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców i na
podstawie jednogłośnej uchwały podjętej przez jej Zarząd.
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5
Celami Fundacji są:
1. Działalność na rzecz rozwoju kulturalnego, artystycznego, psychologicznego, społecznego,
socjalnego i duchowego dzieci i młodzieży;
2. Działalność na rzecz rozwoju i wspierania młodych talentów;
3. Wspieranie inicjatyw pozwalających na reintegrację młodych osób wykluczonych społecznie;
4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym: alkoholizmowi, narkomanii oraz
uzależnieniom behawioralnym wśród dzieci i młodzieży;
5. Działalność prewencyjna i profilaktyczna w zakresie patologii społecznych i chorób
cywilizacyjnych dla dzieci młodzieży i wychowawców;
6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym;
7. Działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
8. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9. Organizowanie i finansowanie stypendiów, staży, praktyk i wyjazdów studialnych;
10. Działalność w zakresie nauki, edukacji i wychowania;
11. Realizowanie celów pomocy społecznej;
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Promocja i organizacja wolontariatu;
Działalność medialna i wydawnicza;
Działalność charytatywna;
Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych;
Działalność naukowa w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży;
Działalność na rzecz rozwoju duchowego dzieci i młodzieży poprzez promocję wartości
chrześcijańskich.
§ 6

Fundacja realizuje swe cele prowadząc statutową działalność nieodpłatną i odpłatną
obejmującą:
1. Organizację wydarzeń, konferencji, spotkań, koncertów, festiwali, szkoleń, kursów, warsztatów,
przedstawień, eventów, wystaw, wernisaży i rekolekcji;
2. Promowanie, formowanie i wspieranie młodych talentów;
3. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze
psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej;
4. Organizację obozów profilaktycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem uzależnień;
5. Realizację programów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
6. Prowadzenie działalności medialnej, internetowej i wydawniczej;
7. Dostarczanie produktów skierowanych do młodzieży;
8. Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień;
9. Współdziałanie i wymienianie się doświadczeniami z ośrodkami organizacyjnymi, instytucjami i
fundacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Fundacji;
10. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;
11. Prowadzenie centrów rozwoju dla młodzieży, ośrodków kultury, świetli i innych instytucji
wspierających dzieci i młodzież;
12. Wydawane publikacji, książek, czasopism, ulotek i nagrywanie płyt;
13. Prowadzenie korepetycji, zajęć naukowych dla dzieci i młodzieży;
14. Prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji dla rodziców, wychowawców, nauczycieli i
pedagogów.
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte
przez fundację w toku działania.
§ 8
1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) zbiórek publicznych i aukcji internetowych,
d) majątku Fundacji,
e) odsetek i lokat bankowych.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest wyłącznie na działalność
statutową.
3. W wypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej, całość dochodów z tej działalności
przeznaczana jest wyłącznie na działalność statutową.
§ 9
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd zgodnie
z zasadą reprezentacji Fundacji.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
4. Zabronione jest:
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a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatora, członków władz Fundacji lub jej 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”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub jej
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,
c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków władz Fundacji lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Fundator, członkowie władz Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.
IV. WŁADZE FUNDACJI
§ 10
1. Organami fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej także Zarządem.
b) Rada Fundacji, zwana dalej także Radą.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 11
Zarząd Fundacji
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych oraz odwoływanych
przez Radę Fundacji.
Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest Fundator.
Pozostałych członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
Członków pierwszego Zarządu Fundacji może odwołać tylko Fundator.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego §.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby prawomocnie skazane za przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe.

§ 12
1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów " za" do
"przeciw" obecnych na jego posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy
członkowie Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym
spotkaniem.

§ 13
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Fundacji.
§ 14
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na 5 letnią kadencję.
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3. Członków pierwszego składu rady oraz jej pierwszego przewodniczącego powołuje Fundator.
Kolejnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzja Rada.
4. Rada wybiera ze swoich członków przewodniczącego rady, który kieruje jej pracami.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka rady, a przez to pozbawienie go
członkostwa w radzie następuje w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków
Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do przewodniczącego rady,
b) utraty praw obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sadu za
przestępstwo popełnione umyślnie.
c) śmierci członka rady,
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
§ 15
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa oraz przyznawanie im
wynagrodzeń i gratyfikacji, z zastrzeżeniem że członków pierwszego składu Zarządu powołuje
oraz odwołuje Fundator,
e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji za zgodą Fundatora,
f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji za zgodą
Fundatora.
2. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na
piśmie.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
6. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
7. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
8. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest
każdy z członków zarządu samodzielnie.

V. ZMIANA STATUTU
§ 17
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.
§18
Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów za
zgodą Fundatora.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§19
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały za
zgodą Fundatora.
§20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały za zgodą Fundatora.
3. O likwidacji Fundacji zawiadamia się organ nadzoru.
§21
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada
celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji za zgodą Fundatora.
§22
W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego
Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu,
osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.
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