Uchwała nr 06/2014
Zgromadzenia Fundatorów
Fundacji „Nie wykluczaj mnie”
z dnia 07.08.2014 roku

w sprawie przyjęcia nowego tekstu statutu Fundacji ,,Nie wykluczaj mnie”.
§1
Zgromadzenie Fundatorów podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia nowego tekstu statutu
Fundacji „Nie wykluczaj mnie”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§3
Tekst statutu brzmi następująco:

STATUT
Fundacji "Nie wykluczaj mnie"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
&1
Fundacja pod nazwą Fundacja "Nie wykluczaj mnie" (zwana dalej Fundacją), została
ustanowiona w dniu 26.02.2014 r., aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu
ul. 27 Grudnia 9, przed notariuszem Ireną Koralewską-Nowak, pod numerem Repetytorium A
nr 1090/2014, na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących tworzenia fundacji oraz
na podstawie niniejszego statutu.
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&2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r.Nr 234 ,poz.1536 ).
&3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla
właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji
i stowarzyszeń.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
5. Ministrem właściwym z względu na zakres działania oraz cele Fundacji jest Minister
Pracy i Polityki Społecznej.
&4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji.
2. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz może
używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
&5
1. Celem Fundacji jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy
osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich
życiowych

problemów;

zagrożonych

demoralizacją,

wykluczeniem

społecznym.

W szczególności małoletnim i nieletnim.
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2. Nadto celami Fundacji są:
a. wspieranie aktywizacji zawodowej młodzieży, w szczególności, w zakresie
zdobywania kwalifikacji zawodowych,
b. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Fundacji w zakresie działań
statutowych,
c. prowadzenie działalności mediacyjnej,
d. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych osób i rodzin,
e. upowszechnianie praw dziecka oraz praw człowieka,
f. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
g. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
h. ochrona i promocja zdrowia,
i. działalność charytatywna,
j. promocja i organizacja wolontariatu.
3. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. podejmowanie działań resocjalizacyjnych, psychologicznych, pedagogicznych
i prawnych na rzecz osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży, dotkniętych
trudnościami wymienionymi w celach głównych działania Fundacji,
b. wzmacnianie środowiska rodzinnego i pozarodzinnego w tworzeniu optymalnych
warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
c. wspieranie inicjatyw służących celom Fundacji oraz propagowanie nowatorskich
inicjatyw w dziedzinach zainteresowań Fundacji, z uwzględnieniem aktywizacji
społeczności lokalnych,
d. aktywne

uczestniczenie

zmierzających

do

z uwzględnieniem

we

wszelkich

zapobiegania
wspierania

dzieci,

formach

zjawisku

pomocy i

inicjatywach

wykluczenia

młodzieży i

rodzin

społecznego,
wymagających

szczególnej opieki i pomocy, pochodzących z grup wysokiego ryzyka dot. tego
zjawiska,
e. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji propagujących
wiedzę na temat radzenia sobie z problematyką pogranicza normy społecznej oraz
prowadzenia działalności informacyjnej, interwencyjnej, edukacyjnej, badawczej
oraz popularyzatorskiej na rzecz ochrony praw człowieka,
f. organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci,
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g. prowadzenie i wspieranie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczowychowawczych, interwencyjnych, socjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, itp.,
dla dzieci i młodzieży, w szczególności dla tych, które z różnych przyczyn
zagrożone są wykluczeniem społecznym,
h. inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu wspieranie finansowe
działalności statutowej Fundacji, takich jak np.: wystawy, pokazy, aukcje, eventy
okolicznościowe,
i. promocję kultury i sztuki,
j. upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
k. popularyzacja w społeczeństwie form aktywnego wypoczynku oraz sposobów
spędzania wolnego czasu zgodnych z wymogami zachowania czystości
środowiska naturalnego oraz promowania rekreacji ruchowej,
l. tworzenie i realizowanie programów terapeutycznych, edukacyjnych, edukacyjnokorekcyjnych i profilaktycznych,
m. prowadzenie specjalistycznej działalności szkoleniowej dla kadr pracujących
w obszarze

przeciwdziałania

wykluczeniu

społecznemu,

przeciwdziałania

uzależnieniom, pomocy społecznej i readaptacji społecznej,
n. realizowanie kampanii społecznych,
o. działalność

informacyjną,

badawczą,

wydawniczą

i

edukacyjną

służącą

zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, promocji
zdrowia i profilaktyki skierowanej wobec różnych grup wiekowych w zakresie
poprawy jakości ich życia,
p. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
q. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
4. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celami Fundacji.
5. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
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Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
&6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci majątku ruchomego, w postaci:
telewizora 600MAKR1M197, mikrofali 025 SIN005/94, laptopa Acer Aspire 5740/5340
o łącznej wartości co najmniej 1000 zł, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów,
b. dotacji, subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,
d. subwencji osób prawnych,
e. odsetek bankowych,
f. dochodów z majątku Fundacji,
g. dotacji celowych na realizację określonych zadań,
h. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
i. nawiązek sądowych,
j. innych dochodów prawem dozwolonych.
&7
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie
przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez
niego środki. Jeżeli przekazaniu przez darczyńcę środków, nie towarzyszy określenie celu
ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami
prawa, składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
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5. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową.
&8
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeński, we 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. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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.
3. Wykorzystywanie 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 statutowego celu Fundacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.
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Rozdział IV
Organy Fundacji
&9
Organem Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
& 10
1. Rada Fundacji jest niezależnym organem o uprawnieniach kontrolno-rewizyjnych.
2. Rada Fundacji kontroluje działalność Zarządu Fundacji i sprawuje stały nadzór nad
działalnością Fundacji.
3. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, którzy podejmują się pełnienia
swoich funkcji na czas nieokreślony.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują fundatorzy w drodze jednomyślnej
decyzji.
5. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
lub dla rozszerzenia Rady Fundacji, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
6. Członkowie Rady Fundacji :
a. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok
poprzedni.
7. Członkowstwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą złożenia rezygnacji lub śmierci
członka Rady.
8. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Rady w przypadku:
a. sądowego pozbawienia członka praw publicznych lub utraty zdolności do
czynności prawnych,

7

b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Rady Fundacji,
c. zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź
w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Rady Fundacji,
d. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
e. zaistnienie przyczyn, które powodują utratę zaufania w stosunku do danego
członka Rady Fundacji.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z wykonywaniem działalności
w ramach Zarządu Fundacji.
& 11
1. Rada

Fundacji

na

swym

pierwszym

posiedzeniu

wybiera

ze

swego

grona

Przewodniczącego, może również wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
Fundacji.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, przewodniczy zebraniom Rady
i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Posiedzenie Rady Fundacji zwoływane jest nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku
kalendarzowego.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą się odbywać przy wykorzystywaniu środków
porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie mogą brać udział
w obradach.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków Rady,
zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego.
6. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania
posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną) lub z wykorzystaniem
elektronicznych środków łączności, jeśli wszyscy członkowie Rady mają zapewnioną
możliwość oddania głosu.
& 12
1. Do kompetencji Rady Fundacji należą:
a. przeprowadzanie kontroli pracy Zarządu,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań
z działalności opracowanych przez Zarząd,
c. udzielanie absolutorium Zarządowi.
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2. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą
działalność poprzez:
a. żądanie od organów Fundacji wszelkich dokumentów i innych materiałów
dotyczących działalności Fundacji we wszystkich działaniach,
b. żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań i wyjaśnień,
c. dokonanie rewizji majątkowych oraz kontroli finansowej.
& 13
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 7 osób powoływanych przez fundatorów na
pięcioletnią kadencję, w drodze jednomyślnej decyzji wszystkich fundatorów.
2. Członek Zarządu Fundacji może być powoływany na kolejne kadencje.
3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
4. Zarząd Fundacji może wybrać ze swojego grona prezesa i wiceprezesów.
5. Powołanie nowego członka Zarządu Fundacji następuje w drodze jednomyślnej decyzji
wszystkich członków Zarządu, przy 100% kworum.
6. Członkostwo Zarządu ustaje w chwili złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka
Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:
a. złożenia przez członka rezygnacji,
b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji
członka Zarządu,
c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji,
d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
e. prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
f. istotnego naruszenia postanowień statutu,
g. zaistnienia innej uzasadnionej przyczyny.
8. Odwołanie członka Zarządu, następuje w drodze jednomyślnego głosowania przez
pozostałych członków.
9. Zarząd Fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
10. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
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a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów
finansowych,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
c. sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Fundacji, którego sporządzenie
powierza się sekretarzowi lub innemu członkowi Zarządu,
d. uchwalanie regulaminów,
e. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowanie z wnioskami i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji; w drodze jednomyślnej
uchwały,
h. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów, zakładów, filii
i przystępowania do spółek, w drodze jednomyślnej uchwały,
i. powoływanie członków Fundacji uchwałą w drodze jednomyślnej uchwały.
11. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
12. Dla ważności podejmowanych uchwał, konieczna jest obecność 3 członków Zarządu.
13. Posiedzenie Zarządu Fundacji odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku.
14. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
15. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub być zatrudnieni
na podstawie innych stosunków prawnych.
16. Prezes Fundacji zawiera z członkami Zarządu umowy w sprawie ich zatrudnienia,
z prezesem taką umowę zawiera wiceprezes.
17. Wynagrodzenie zatrudnianych członków Zarządu będzie wypłacane bez naruszenia
zasobów finansowych przekazanych przez fundatorów na Fundusz Założycielski
Fundacji.
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Rozdział V
Zmiana statutu
& 14
1. Zmiana statutu może być dokonywana przez Zarząd Fundacji lub Fundatorów w drodze
jednomyślnej uchwały.

Rozdział VI
Sposoby reprezentacji
1. Do wydawania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Zarząd.
2. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach, konieczne jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu, działających razem, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
3. W sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Fundacji,
działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się środków finansowych lub
majątkowych, bądź w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
2. Decyzję o likwidacji i rozwiązaniu Fundacji podejmują Fundatorzy lub Zarząd Fundacji
w drodze jednomyślnej uchwały.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcje likwidatora pełni osoba wyznaczona przez
Fundatorów.
4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekazuje innej organizacji
społecznej, realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym statucie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Podpisy
Zarząd Fundacji ,,Nie wykluczaj mnie”:
Grażyna Olejnik-Glumińska

.....................................................................................

Ewa Schneider

.....................................................................................

Monika Ratajczak

.....................................................................................

Paulina Michalska

.....................................................................................

Rita Maćkowiak

……………………………………………………….
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