Statut Fundacji GENERACJA
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja “GENERACJA” została ustanowiona przez Małgorzatę Zamorską – Misztal
i

Witolda

Misztala,

zwanymi

dalej

Fundatorami,

w

dniu

15.05.2013,

Aktem Notarialnym za numerem Rep. A nr 1727/2013 sporządzonym przez notariusza Annę
Tarasiuk w Kancelarii Notarialnej w Gdyni, przy ul. Armii Krajowej 28/8.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach
(jednolity tekst - Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązującego prawa oraz postanowień
niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§5
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej
granicami,

z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe, biura i oddziały w Polsce, oraz przedstawicielstwa za granicą.

§6
Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
§7
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celem Fundacji jest propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk w zakresie:
1. tworzenia lokalnych partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz wyrównywania szans rozwoju
indywidualnego i społecznego
2. edukacji obywatelskiej, tworzenia lokalnych sieci oświaty i wychowania, integracji
społecznej
3. opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, szczególnie osób
w trudnej sytuacji oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. wspierania inicjatyw pedagogicznych, artystycznych i kulturalnych
5. integracji działań różnych środowisk, grup społecznych oraz pokoleń
§9
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną działalność Pożytku
Publicznego,


w szczególności poprzez:

tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie działań
animacyjnych,



organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, sympozjów, konferencji, odczytów,
grup samokształceniowych,



działalność wydawniczą i popularyzatorską, prowadzenie akcji informacyjnych



organizowanie różnych form wypoczynku oraz czasu wolnego dzieci, młodzieży
i dorosłych,

organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,


tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i
terapeutycznych,



działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu przeciwdziałanie
marginalizacji osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie,



działania mające na celu ochronę zdrowia, promocję zdrowego stylu życia,
profilaktykę prozdrowotną,



przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,



wsparcie psychologiczne, psychoedukację dla osób potrzebujących,



promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy bądź
zagrożonych jej utratą,



działania na rzecz ochrony praw człowieka,



organizację i promocję wolontariatu,



współpracę z osobami, jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie celów
przyjętych przez fundację,



zakładanie i prowadzenie oddziałów, klubów, szkół, przedszkoli, placówek
oświatowo - wychowawczych oraz placówek doskonalenia nauczycieli i innych
placówek realizujących cele statutowe Fundacji
Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w
toku jej działalności. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
prowadzoną zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu wynosi 500,00 (słownie: pięćset)
złotych.
§ 11
1. Dochodami Fundacji są:
◦ dotacje ze zbiórek i imprez publicznych,
◦ dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski,
jak

i z zagranicy,

◦ dochody z praw majątkowych oraz majątku ruchomego i nieruchomego,
przekazywane Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
◦ pożytki z majątku Fundacji,
◦ dochody z odpłatnej działalności statutowej.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych

we

właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest

na

działalność statutową Fundacji.
4. Fundacja może lokować swoje środki poprzez nabywanie obligacji, bonów skarbowych,
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych papierów wartościowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przeznaczać uzyskane w ten sposób środki

na

działalność statutową Fundacji.

§ 12
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów lub 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"),
2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, 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,
3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków, 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,
4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 13
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
2. Zarząd.
§ 14
1. Rada składa się z co najmniej 3 osób. Członków Rady powołują Fundatorzy.
2. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkiem Rady nie może być osoba pozostająca z Członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa oraz w związku małżeńskim

lub we wspólnym pożyciu.

4. Z tytułu pełnienia funkcji Członkowie Rady nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.
§ 15
1. Członkostwo w Radzie wygasa:
 z chwilą śmierci Członka Rady
 skutkiem ustąpienia Członka Rady
2. Rada może odwołać Członka Rady w wypadku, kiedy:
 jego działania są szkodliwe dla Fundacji lub narażają na szwank jej dobre imię
 bez usprawiedliwienia nie brał udziału w co najmniej 3 kolejnych posiedzeniach Rady.
3. Rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego na dwuletnią kadencję, przy czym może
być on wybierany ponownie na kolejne kadencje. Przewodniczący kieruje pracami Rady
i przewodniczy jej zebraniom.
4. Ustępujący Członkowie Rady mogą uzyskać status Honorowych Członków Rady.
5. Tytuł Honorowego Członka Rady nadaje Rada za zgodą osoby zainteresowanej.
6. Honorowi Członkowie Rady mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady,
o których są powiadamiani tak jak Członkowie Rady, nie mają natomiast prawa do głosowania.
7. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu w wypadku wyboru Członka Rady do Zarządu

Fundacji – na czas jego pracy

w Zarządzie.
§ 16

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje się z inicjatywy:


Przewodniczącego Rady



co najmniej 1/3 Członków Rady



Zarządu.

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w obecności

co

najmniej 1/2 Członków. W razie równej liczby głosów w głosowaniu zwykłą większością
głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
4. Za zgodą Przewodniczącego uchwały mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w
drodze

głosowania

korespondencyjnego,

także

przy

użyciu

środków

komunikacji

elektronicznej.
5. Rada, sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu
ekspertów lub powoływać komisje.
§ 17
Do zadań Rady należy:


1. nadzór nad działalnością Fundacji,



2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu

oraz

udzielanie Członkom Zarządu absolutorium,


3. opiniowanie i doradztwo w zakresie głównych kierunków działalności Fundacji.
§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 - 5 Członków.
2. Pierwszy skład Zarządu - Prezes i Wiceprezes - powoływani są przez Fundatorów.
3. Każdy następny skład Zarządu lub poszczególni Członkowie Zarządu powoływani są przez
Fundatorów.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jeden Członek Zarządu.

§ 20
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo z winy
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
Do zadań Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w myśl przepisów ustawy lub Statutu
Fundacji dla innych organów Fundacji, a w szczególności:


tworzenie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych



prowadzenie bieżącej działalności Fundacji - realizacja celów statutowych,



przyjmowanie i realizacja darowizn, spadków, subwencji i dotacji,



powoływanie i odwoływanie oddziałów, przedstawicielstw, zakładów i biur

oraz ich

kierowników,


składanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,



angażowanie i zwalnianie pracowników Fundacji,



wykonywanie obowiązków nałożonych na Fundację przez przepisy prawa.
§ 22

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
3. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub:


na wniosek Członka Zarządu



na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 1/3 Członków Rady w terminie 14
dni

od złożenia pisemnego wniosku.

4. Członkowie Zarządu winni być powiadomieni o dacie posiedzeń Zarządu w terminie 5 dni
przed datą posiedzenia.
§ 23
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
Członków.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 24

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:


śmierci Członka Zarządu



złożenia pisemnej rezygnacji przez Członka Zarządu



odwołania przez Fundatorów

Rozdział VI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§ 25
1. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decydują Fundatorzy.
2. Fundacja może zostać zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

