STATUT
FUNDACJI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ FAZIS
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez Annę Kostrzębską oraz Jana Stańczyka zwanych dalej
„Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Zbigniewem Andrzejem
Kwaśniewskim w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 76, dnia 20 listopada
2003 roku, repertorium 266, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach / Dz. U. nr 46/91 poz. 203 z późniejszymi zmianami / oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Łódź.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja moŜe
prowadzić działalność takŜe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§6
Fundacja ma prawo powoływania ośrodków i filii na terenie swego działania.
§7
Fundacja moŜe ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróŜnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłuŜonym dla celów obranych
przez Fundację lub samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celem Fundacji jest wspieranie jednostek i grup społecznych szczególnie zagroŜonych
pozostawaniem na marginesie Ŝycia ekonomicznego i społecznego, a w szczególności:

1. pomoc osobom uzaleŜnionym w rozwiązywaniu problemów związanych z róŜnego
rodzaju nałogami oraz w zaadoptowaniu się do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie,
2. pomoc wszechstronną rodzinom uzaleŜnionym,
3. integracja społeczna i zawodowa grup zagroŜonych wykluczeniem,
4. integracja i reintegracja zawodowa kobiet,
5. promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieŜy,
6. pomoc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz zagroŜonych
bezrobociem,
7. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
8. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz młodzieŜy szczególnie zagroŜonej
patologią,
9. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz osób młodocianych ukierunkowanych
na aktywizację zawodową,
10. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz osób bezdomnych i zagroŜonych
bezdomnością,
11. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz byłych więźniów oraz osób, które
przebywają w zakładach karnych,
12. stworzenie szans osobom zagroŜonym wykluczeniem społecznym na integrację
społeczną i zawodową poprzez: pomoc psychologiczną, edukację społeczną i
zawodową oraz aktywizację zawodową,
13. stworzenie bazy materialnej i terapeutycznej umoŜliwiającej działalność terapeutyczną
i profilaktyczną,
14. prowadzenie działalności oświatowo – profilaktycznej,
15. współpraca z ogólnopolskimi i światowymi ośrodkami zajmującymi się problematyką
wykluczenia społecznego,
16. promocja współpracy między sektorami,
17. upowszechnienie skutecznych modeli polityki społecznej,
18. skupianie wokół Fundacji osób, organizacji i instytucji mogących pomóc w realizacji
celów Fundacji,
19. wdraŜanie programów Unii Europejskiej w obszarze rynku pracy, pomocy społecznej
i zdrowia.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji społecznej, w tym prowadzenie usług
psychologicznych,
2. organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych
i edukacyjno – oświatowych ,
3. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji zawodowej, w tym organizowanie szkoleń
zawodowych,
4. świadczenie poradnictwa zawodowego dla osób z grupy docelowej,
5. udzielanie pomocy prawnej osobom z grupy docelowej,
6. pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób z grupy docelowej,
7. kształcenie osób zajmujących się doradztwem zawodowym, prowadzeniem terapii
oraz innymi formami pomocy osobom z grupy docelowej,

8. tworzenie ośrodków , warsztatów, zakładów terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
9. gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych,
10. prowadzenie działalności informacyjno – oświatowej oraz wydawniczej w celach
profilaktycznych,
11. współpracę z placówkami medycznymi, wychowawczymi i naukowymi,
12. inicjowanie badań naukowych dotyczących problemów wykluczenia społecznego,
13. przyznawanie i finansowanie nagród i stypendiów,
14. prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowią:
1. fundusz załoŜycielski w kwocie pienięŜnej 500,00 /pięćset złotych 00/100/,
2. kwota pienięŜna 1 000,00 /tysiąc złotych 00/100/ przeznaczona na działalność
gospodarczą,
3. środki finansowe, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundacje w toku jej
działania.

§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków i zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. wpływów z czynszów najmu i dzierŜawy majątku nieruchomego i ruchomego
Fundacji,
5. dotacji,
6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych,
7. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.
§ 14
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
§ 15

Osoba fizyczna lub prawna, która dokonała darowizny, dotacji lub subwencji na rzecz
Fundacji, moŜe uzyskać tytuł Sponsora Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów.
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundatorów
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna

§ 17
Rada Fundatorów moŜe składać się z Fundatorów ZałoŜycieli ora z innych osób (donatorów).
Na mocy uchwały Rady Fundatorów osoby te (donatorzy) wchodzą w skład Rady
Fundatorów.

§ 18
Rada Fundatorów wybiera ze swego grona Prezesa i Sekretarza. Pierwszym Prezesem Rady
Fundatorów jest Jan Stańczyk. Pierwszym Sekretarzem Rady Fundatorów jest Anna
Kostrzębska.
§ 19
Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niŜ dwa razy w
roku.
§ 20
1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ponad
połowy członków, chyba, Ŝe poszczególne przepisy statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku nieobecności Fundatora na posiedzeniu Rady Fundatorów dopuszczalne
jest oddanie przez niego głosu na piśmie bądź przez ustanowionego pełnomocnika
w przedmiocie konkretnej uchwały.
§ 21
Do kompetencji Rady Fundatorów naleŜy:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2. ustalanie zmian statutu,
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i Sekretarza Rady Fundatorów, członków
Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian w składzie tych organów,

4. podejmowanie uchwał o zmianie celu Fundacji, o połączeniu Fundacji z inną fundacją
o zbieŜnych lub pokrewnych celach, uchwał o likwidacji Fundacji oraz uchwały
o przeznaczeniu majątku Fundacji po jej likwidacji,
5. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród i wyróŜnień,
6. podejmowanie uchwał o formie i wysokości wsparcia na rzecz innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji,
7. wyraŜanie opinii w sprawach przedłoŜonych przez Zarząd Fundacji,
8. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji,
9. zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji.
§ 22
Do kompetencji Rady Fundatorów naleŜy podejmowanie uchwał o:
- połączeniu Fundacji z inną Fundacją,
- likwidacji Fundacji.

§ 23
Rada Fundatorów jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 24
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
§ 25
Zarząd składa się z od jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez
Radę Fundatorów.
§ 26
W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić zarówno Fundatorzy, jak i inne osoby spoza ich
grona.
§ 27
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu.
§ 28
Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest Jan Stańczyk.
§ 29
Radzie Fundatorów słuŜy prawo odwołania Zarządu lub kaŜdego z jej członków – w kaŜdym
czasie.
§ 30
Zarząd posiada następujące kompetencje:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. ustala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
3. wytycza aktualne kierunki działania Fundacji i nadzoruje ich prawidłowa realizację,

4. kieruje na bieŜąco działalnością Fundacji, zgodnie z jej celami, statutem oraz
obowiązującymi przepisami,
5. zarządza majątkiem Fundacji,
6. przyjmuje darowizny, subwencje, spadki i zapisy,
7. ustala organizację wewnętrzną Fundacji, tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze lub
inne jednostki organizacyjne, w których fundacja moŜe prowadzić działalność
gospodarczą,
8. ustala kierunki, formy i rozmiary działalności gospodarczej Fundacji,
9. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji,
10. uchwala regulaminy organizacyjne zakładów gospodarczych i innych jednostek
organizacyjnych, w których Fundacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą,
11. powołuje i odwołuje kierowników zakładów i jednostek, o których mowa w pkt 10,
12. składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdania z działalności Fundacji

§ 31
Dla zapewnienia specjalistycznej obsługi technicznej, organizacyjnej i prawnej Fundacji
Zarząd moŜe utworzyć Biuro Fundacji, które będzie podporządkowane Prezesowi Zarządu.
§ 32
Zarząd ustala regulamin Biura Fundacji oraz powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji.
§ 33
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności ponad
połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 34
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch
innych członków Zarządu działających łącznie.
W zakresie zwykłego zarządu oświadczenia woli w imieniu fundacji moŜe składać jedna
osoba upowaŜniona do tego przez Zarząd.
§ 35
Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenie moŜe zwołać
kaŜdy członek Zarządu.
§ 36
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Fundacji.
§ 37
Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób – przewodniczącego i zastępcy i jest
powoływana przez Radę Fundatorów.
§ 38
W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wchodzą: Beata Gronert – przewodniczącej i Joanna
Karolewska– zastępcy przewodniczącej.

§ 39

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej naleŜy:
− kontrola całokształtu działalności finansowej Fundacji, która winna być
przeprowadzana przynajmniej raz w roku,
− składanie Radzie Fundatorów sprawozdań wraz z oceną działalności finansowej
Zarządu Fundacji,
− przedstawianie Zarządowi Fundacji uwag i wniosków dotyczących działalności
Fundacji,
− składanie wniosków w sprawie absolutorium.

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 40
Działalność gospodarcza Fundacji moŜe być prowadzona w formie organizacyjnie
wyodrębnionej w zakładach gospodarczych lub innych jednostkach organizacyjnych.

§ 41
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być:

21.25.Z

Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowana.

22.11.Z
22.13.Z
22.25.Z

Wydawanie ksiąŜek.
Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała.

74.14.A

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania.
Działalności związane z pośrednictwem pracy.

74.50.A
80.42.Z

Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
(organizowanie i prowadzenie szkoleń).

85.32.C
85.32.D

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania.

92.11.Z
92.12.Z
92.34.Z

Produkcja filmów i nagrań wideo.
Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo.
Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
(organizacja spektakli teatralnych i widowisk, koncertów, audycji
radiowych i słuchowisk – zgodnie z obowiązującymi przepisami).

§ 42

Kierunki i rozmiary działalności gospodarczej Fundacji ustala Zarząd. Zarząd sprawuje
nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji.

§ 43
Zakres działania zakładów gospodarczych lub innych jednostek organizacyjnych oraz zakres
uprawnień i obowiązków kierowników zakładów lub innych jednostek organizacyjnych
określa regulamin organizacyjny zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, uchwalony przez
Zarząd Fundacji.
§ 44
Kierownik zakładu lub innej jednostki organizacyjnej jednoosobowo kieruje zakładem lub
inną jednostką organizacyjną, ponosząc przed Zarządem Fundacji odpowiedzialność
materialną.

§ 45
Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne niebędące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 46
Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja moŜe połączyć się z inną Fundacją.
§ 47
Połączenie nie moŜe nastąpić, jeŜeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 48
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 49
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest
zbieŜna z celem Fundacji wskazanych w tym celu przez Radę Fundatorów.
§ 50
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji.

