STATUT FUNDACJI
NIEUSTRASZONE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja pod nazwą Nieustraszone, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Katarzynę Aziukiewicz zwanym dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Hannę Szymanowską w kancelarii notarialnej w Sopocie, przy ulicy Bohaterów
Monte Cassino nr 19/1, w dniu piętnastego marca roku dwa tysiące szesnaście (15.3.2016),
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Gdańsk
§3
1.
2.
3.
4.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji

Rozdział II
CELE I FORMY REALIZACJI
§4
1. Celem Fundacji jest:
a) Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom, a
przede wszystkim nastolatkom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób.
b) Promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z
zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka.
c) Wspieranie nastolatek z rodzin ubogich oraz placówek opiekuńczowychowawczych.
d) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
e) Promocja i organizacja wolontariatu.
f) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
2.

ochrony praw dziecka.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Propagowanie i upowszechnianie różnych form radzenia sobie ze stresem w
sytuacjach trudnych.
Propagowanie i upowszechnianie metod zwiększania samooceny.
Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu m.in. na
wiek, sprawność fizyczną, wagę.
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
Wspieranie i upowszechnianie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Ochrona i promocja zdrowia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie szkoleń i warsztatów.
b) Prowadzenie szkoleń motywujących z nastolatkami mających na celu
zwiększenie poczucia własnej wartości.
c) Prowadzenie szkoleń motywujących, psychoterapii oraz psychologicznych spotkań
z nastolatkami mających na celu zwiększenie poczucia własnej wartości na terenie
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
d) Prowadzenie szkoleń motywujących, psychoterapii oraz psychologicznych
spotkań z nastolatkami mających na celu zwiększenie poczucia własnej wartości
na terenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
e) Prowadzenie szkoleń związanych z technikami nauczania motywacji oraz
zwiększania poczucia własnej wartości.
f) Prowadzenie psychoterapii oraz psychologicznych spotkań z nastoletnimi
dziewczynami.
g) Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.
h) Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych
środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania.
i) Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i
podmiotami.
j) Współpracę ze szkołami.
k) Współpracę z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi.
l) Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
m) Organizowanie imprez, koncertów, konkursów i innych imprez mających na celu
promocję działalności statutowej Fundacji.
n) Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach
masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii
promocyjno-informacyjnych.
o) Organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
p) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających
działania zgodnie ze statutowymi celami Fundacji.
q) Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją
celów Fundacji.
r) Fundacja może również wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI
§5
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 300 zł (dwa tysiące trzysta
złotych) w tym 1 300 zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą. Majątek stanowią
również inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Funduszu założycielskiego i darowizn fundatora,
Darowizn, spadków, zapisów,
Dotacji i subwencji osób prawnych,
Zbiórek, imprez publicznych,
Majątku Fundacji,
Odsetek bankowych,
Sponsoringu,
Dochodów z działalności gospodarczej

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na działalność statutową.

Rodział IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§6
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą
na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
§7
1. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana. (86.90.E)
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie
sklasyfikowana. (88.99.Z)
Działalność wspomagająca edukację. (85.60.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. (85.52.Z)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(85.51.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane. (85.59.B)
Wydawanie książek. (58.11.Z)
Pozostała działalność wydawnicza. (58.19.Z)
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych. (59.13.Z )
Działalność związana z projekcją filmów. (59.14.Z )
Działalność portali internetowych. (63.12.Z )
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych

m)
n)
o)
p)

mediach. (73.12.D )
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
(47.19.Z )
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
(47.91.Z)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. (82.30.Z )
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. (93.29.Z )

Rozdział V
ORGAN FUNDACJI
§8
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§9
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
W skład Zarządu wchodzi do 5 osób powoływanych przez Fundatora.
Jedna kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
Uprawnieniem Fundatora jest powoływanie i odwoływanie Zarządu
Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Jeśli podczas posiedzeń Zarządu nie ma jednogłośnego zdania, Prezes ma decydujący głos
Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz
wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu oraz regulaminów.
8. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
Uchwalanie regulaminów
Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji
Zatrudnianie pracowników oraz ustalenie wielkości zatrudnienia i wysokości
środków na wynagrodzenie pracowników Fundacji
Opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji
Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek
organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji
Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji
Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji
Realizacja celów statutowych
Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji

9. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku
10. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
11. Prezes Fundacji powołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im.
12. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i
nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu,
liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w
danej kwestii (protokół podpisują Prezes).
13. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów

decyduje głos Prezesa Zarządu.
14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§10
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
śmierci członka Zarządu oraz w innych przypadkach wskazanych w Statucie.
2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić również z przyczyn zawinionych po stronie tego
członka, wskazanych poniżej:
a)
b)
c)
d)
e)
3.

nieprzestrzeganie postanowień Statutu,
nieprzestrzeganie uchwał organu Fundacji,
działanie przynoszące uszczerbek na dobrym imieniu Fundacji,
podjęcie działalności niezgodnej z celami Fundacji,
skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
popełnione z winy umyślnej.

Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Fundator.

SPOSÓB REPREZENTACJI
§11
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§12
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów.
2. Zmiany w statucie mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§13
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. W razie podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, Zarząd pełni funkcję Likwidatora.

