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Statut  

Fundacji „Instytut Re-Integracji Społecznej” 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Fundacja „Instytut Re-Integracji Społecznej” zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 

kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja została ustanowiona przez Magdalenę Bednarek, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza – Piotra Koteckiego – Kancelaria Notarialna w Łodzi, Piotrkowska 4, 

lok. 1,  w dniu 30.12.2016. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Fundacji jest Łódź. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym 

dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 3 

1. Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

§ 5 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się 

do realizacji celów Fundacji. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 6 

 

Celem Fundacji jest: 

1. Działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju 

kariery dzieci i młodzieży a także kształcenia dorosłych.  

2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a 

szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i 

profilaktyce społecznej. 

3. Wspieranie rozwoju edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. poprzez 

wsparcie reform w edukacji, wymianę dobrych praktyk czy mobilność edukacyjną (wymiany 

młodzieży, wolontariaty). 

4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-

techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

5. Wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności i praw człowieka. 
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6. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka. 

7. Kształtowanie proeuropejskich postaw obywatelskich,  popularyzowanie idei integracji europejskiej 

oraz wdrażanie zasad demokracji. 

8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie 

obywatelskim. 

9. Promocja turystyki i walorów w danym regionie geograficznym. 

 

§ 7 

 

1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) 

inne organizacje i instytucje prowadzące: 

a. działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw kobiet i mniejszości, 

dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz 

propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności,  

b. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych 

dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja 

europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, 

charytatywna i humanitarna),  

c. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym 

wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze 

środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo),  

d. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, 

wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,  

e. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy 

oraz specjalistów różnych dziedzin, 

f. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za 

granicą, 

g. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin 

najbiedniejszych, 

h. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w 

zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

i. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

j. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

k. propagowanie ochrony i promocji zdrowia, 

l. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

m. upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności, 

n. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

o. wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

p. prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

q. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

r. niesienie pomocy Polonii i Polakom za granicą, 

s. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, 

t. upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego. 

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi 

instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie 
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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 celem Fundacji.  

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do 

postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji 

publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w 

obowiązujących przepisach prawa.  

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji 

§ 8 

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie 

nabyte przez Fundację w toku działania. 

§ 9 

 

1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 

a) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,  

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i subwencji osób prawnych, 

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) dochodów z majątku fundacji, 

f) odsetek i lokat bankowych. 

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. 

 

 

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§ 10 

 

Władzami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, 

b. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

 

Rada Fundacji 

§ 11 

 

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze 

swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. 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 (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie 

postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw 

obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go 

członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków 

Rady Fundacji. 

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

a. dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady, 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
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popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie. 

 

§ 12 

 

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. odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, podejmowanie decyzji o 

zmianie statutu Fundacji, 

e. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji, 

f. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów. 

 

§ 13 

 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub niemożności podjęcia 

decyzji członek Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego.  

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym – z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny 

wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o 

szczególnym charakterze. 

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 

wniosku. 

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności członek Rady. 

 

Zarząd 

§ 14 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa  i członka Zarządu, powoływanych 

na czas nieokreślony. 

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator, kolejny skład ustanawia sam Zarząd w drodze uchwały 

podjętej jednogłośnie. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa bądź Wiceprezesa Zarządu. 

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione 

z winy umyślnej, 

c. śmierci członka Zarządu. 

 

§ 15 

 

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

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 
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b. realizacja celów statutowych, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, 

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, 

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu, 

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub likwidację Fundacji. 

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności 

Fundacji. 

§ 16 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes bądź, w razie niemożności Wiceprezes,  przesyłając informację o 

terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 

dni przed planowanym spotkaniem.  

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu 

nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

Sposób reprezentacji 

§ 17 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może jeden członek 

Zarządu, tj. Prezes.  

2. We wszelakich sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka Zarządu, tj. Prezesa. 

 

Gospodarka finansowa Fundacji 

§ 18 

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

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

przepisami.  

3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają 

regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.  

4. Rok obrotowy trwa od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.  

5. Zabrania się: 

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim, 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”, 

b)  przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków 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, 

c)   wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób 

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

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, 

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji 
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lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 

cenach wyższych niż rynkowe.  

Rozdział. V. Postanowienia końcowe 

§ 19 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, na posiedzeniu 

odbytym na wniosek członków Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim. 

 

§ 20 

 

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 Rada Fundacji bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na posiedzeniu 

odbytym na wniosek członków Zarządu. 

§ 21 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie 

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały 

Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach. 

 

 

Statut został zmieniony dnia 31.01.2016r. 

 

 

 

Podpisano:  


