STATUT FUNDACJI „Ambasada Społeczności”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „Ambasada Społeczności” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora w osobie Bartosza
Jawora, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Aleksandrę Golec-Sionek. w Krakowie w dniu
12.12.2018r.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U.
Nr 46 z 1991 roku poz. 203 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego
Statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć biura terenowe poza siedzibą Fundacji.
3. Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Logotypy oraz
zewnętrzna identyﬁkacja Fundacji korzystają z ochrony prawnej.
§3
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. Pracy i Polityki Społecznej.
§5
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§6
Fundacja została powołana w celu:
1)inicjowania postaw twórczych i tworzenia warunków do rozwijania potencjału twórczego,
2)wspierania, inicjowania oraz promocji szeroko rozumianej działalności artystycznej, edukacyjnej i kulturalnej
służącej rozwojowi społecznemu i osobowemu, w szczególności dzieci i młodzieży,
3)wspierania niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki,
4)tworzenia programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji
kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii,
5)propagowania kultury ﬁzycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia,
6)promowania idei ochrony dóbr kultury i dziedzictwa,
7)wsparcia i promocji turystyki,
8)wspierania, inicjowania oraz promocji i realizacji badań naukowych i projektów edukacyjnych, szkoleń
edukacyjnych dla grup i osób podejmujących i umacniających inicjatywy kulturalne i społeczne,
9)profesjonalizacji sektora organizacji pozarządowych,
10)współpracy ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury,

mediami, administracją publiczną,
11)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także animatorów kultury i grup
wykluczonych,
12)działalności na rzecz wspierania, rozwijania i umacniania aktywności społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii
społecznej,
13)zwiększenia poziomu aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej; rozwoju
kompetencji osobistych i zawodowych,
14)działalności 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 osób niepełnosprawnych,
15)zwiększania udziału obywateli w procesach decyzyjnych, wspierania dialogu społecznego, współpracy
i partycypacji obywateli,
16)wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu,
17)działania na rzecz popierania i promocji działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej zmierzającej ku
upodmiotowieniu dzieci i młodzieży,
18)wspierania i promocji międzynarodowej mobilności, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych,
19)kształcenia i promocji postawy wolontariatu i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, zwłaszcza wśród
młodzieży,
20)działania na rzecz zwiększania dostępu i promocji informacji młodzieżowej
oraz świadczenia usług informacji młodzieżowej, a w szczególności poradnictwa edukacyjno-zawodowego,
21)prowadzenia działalności proﬁlaktycznej przeciwdziałającej uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz
promocji postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia,
22)udzielenia pomocy psychologicznej i psychospołecznej, a także zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
członkom rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem uzależnienia od alkoholu i/lub substancji
psychoaktywnych,
23)prowadzenia działalności edukacyjnej i psychoedukacyjnej zmierzającej do rozwoju zawodowego i osobowego
osób dorosłych,
24)działania na rzecz osób z mniejszymi szansami, w tym w szczególności dzieci i młodzieży mieszkających
w obszarach szczególnego ryzyka oraz regionach wiejskich,
25)aktywizacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej terenów wiejskich, zwłaszcza wśród młodego pokolenia,
26)działania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności młodego pokolenia, przeciwdziałania
bezrobociu,
27)działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych,
zwłaszcza wśród młodzieży.
§7
1.Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1) organizowanie pozaszkolnych form edukacji m.in. organizowanie warsztatów, wystaw, wykładów, pokazów, parad,
dyskusji, koncertów, spektakli, fesfwali, plenerów, konkursów, konferencji, spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów,
korepetycji, projekcji ﬁlmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych,
zawodów sportowych,
2) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, rekreacyjnych, wymian
międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie zorganizowanej
działalności sportowej i turystycznej, promocję i wsparcie wolontariatu,
3) organizowanie krajowych i międzynarodowych spotkań oraz innych form kształcenia w Polsce i za granicą, dla
młodzieży szkolnej, akademickiej i pracującej z Polski oraz innych krajów, zwłaszcza w ramach współpracy
organizacji, szkół i innych,
4) działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną materiałów związanych z kulturą i sztuką,

5) prowadzenie działalności wydawniczej. Przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz i sondaży,
6) prowadzenie rozgłośni radiowej, programu telewizyjnego, internetowego itp.,
7) działalność translatorską w zakresie zgodnym z celami statutowym,
8) inicjowanie oraz koordynację programów rezydencjalnych dla artystów, kuratorów i animatorów kultury,
9) prowadzenie pracowni artystycznych,
10)współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją,
kulturą, rozwojem lokalnymi regionalnym w kraju i poza jego granicami,
11) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
12)wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji,
13)współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i innymi instytucjami publicznymi,
14)aktywizację społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i ekonomicznych,
15)udzielanie wsparcia merytorycznego i ﬁnansowego inicjatywom
i organizacjom pozarządowym, jak również ﬁnansowanie stypendiów,
16)organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji,
17)inicjowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz celów Fundacji,
18)prowadzenie działań charytatywnych,
19)utrzymywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą,
20)organizację pozaszkolnych form integracji społecznej,
21)działania o charakterze renowacyjnym i readaptację budynków na potrzeby realizacji celów Fundacji,
22)organizowanie i prowadzenie biura i innych pomieszczeń służących realizacji celów Fundacji,
23)odbudowę procesów społeczno- gospodarczych w zdegradowanych obszarach miejskich
24)adaptację budynków, także zabytkowych na cele kulturalne i społeczne,
25)organizowanie wizyt studyjnych i staży,
26)działalność na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form
współpracy międzypokoleniowej,
27)pobudzanie zaplecza biznesowego i instytucjonalnego do wspomagania nowatorskich rozwiązań,
28)prowadzenie działalności konsultacyjnej, informacyjnej i doradczej, w szczególności dla młodzieży.
2. Działalność Fundacji zmierzająca do realizacji celów statutowych, zgodnie z treścią § 6 i 7, realizowana jest
zarówno w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego - przy czym obie formy działalności
nieodpłatna i odpłatna są rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie ich przychodów,
kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku
publicznego.
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI
§8
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.
§9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa z 1 do 5 członków.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator określając jednocześnie funkcje pełnione przez poszczególnych
członków Zarządu (Prezes Zarządu/Prezeska Zarządu, Wiceprezes Zarządu/Wiceprezeska Zarządu, Członek

Zarządu/Członkini Zarządu).
4. Fundator może być powoływany do Zarządu Fundacji.
5. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.
6. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) odwołania,
b) pisemnej rezygnacji,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci członka.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jego składu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu/Prezeski Zarządu.
8. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb.
9. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu/Prezeska Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek jednego z pozostałych członków zarządu.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu powinno być dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail)
przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
11. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Zarząd może podjąć
uchwałę o przyznaniu Członkom Zarządu wynagrodzenia lub o przyznaniu im zwrotu kosztów związanych
z pełnieniem obowiązków Członka Zarządu. Uchwały podejmowane są na zasadach określonych w ust. 7, przy
czym dla skutecznego podjęcia uchwały w zakresie określonym niniejszym ustępem wymagana jest pisemna
zgoda Fundatora.
12. Członkowie Zarządu nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członków Rady Fundacji, ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej.
§ 10
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest upoważniony każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
§ 11
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2)
realizacja celów statutowych,
3)
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4)
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
5)
zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
6)
podjęcie uchwały w przedmiocie założenia przez Fundację zakładu oraz powołania i odwołania jego dyrektora,
7)
przygotowanie i uchwalenie regulaminu organizacyjnego zakładu,
8)
podjęcie uchwały o założeniu przez Fundację spółki kapitałowej, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, jak
również podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia lub nabycia przez Fundację udziałów i akcji takich spółek,
9)
złożenie wniosku o zmianę statutu,
10)
podjęcie uchwały o połączeniu bądź likwidacji Fundacji,
11)
podęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych
celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w
stowarzyszeniach,
12)
podjęcie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Zarząd jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Fundacji corocznego sprawozdania merytorycznego
i ﬁnansowego z działalności Fundacji.
3. W umowach między członkiem Zarządu a Fundacją Fundację reprezentuje pełnomocnik, powołany uchwałą
Fundatora.

4. W umowach między członkiem Rady Fundacji a Fundacją Fundację reprezentuje członek Zarządu.
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków.
3. Fundator może być powoływany do Rady Fundacji.
4. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały na wspólną kadencję. Rada Fundacji składa się z
Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego.
5. Członków Rady Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) odwołania,
b) pisemnej rezygnacji zgłoszonej Fundatorowi,
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
d) śmierci członka.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13
Do zadań Rady Fundacji należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
b) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i ﬁnansowego Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
c) wyrażanie zgody na założenie przez Fundację zakładu oraz powołanie i odwołanie jego dyrektora,
d) wyrażenie zgody na założenie przez Fundację spółki kapitałowej, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, jak
również na obejmowanie lub nabywanie przez Fundację udziałów i akcji takich spółek.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zwyczajne posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy określając porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji wraz z porządkiem obrad powinno być dokonane w formie pisemnej
lub elektronicznej (e-mail) przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane przez Przewodniczącego na pisemny wniosek
Zarządu bądź na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego
posiedzenia Rady Fundacji powinien zawierać porządek obrad.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku. Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3
niniejszego paragrafu.
6. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w ich nieobecności najstarszy
członek Rady Fundacji.
7. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W
przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
ROZDZIAŁ IV
FUNDATOR
§ 15
1. Fundator podejmuje uchwały.

2. Fundator może być zatrudniony w Fundacji.
3. W przypadku śmierci Fundatora na jego miejsce wstępują spadkobiercy, jeżeli wyrażą taką wolę.
4. Za Fundatora uważa się również spadkobierców Fundatora, którzy wyrazili wolę wstąpienia w miejsce zmarłego
Fundatora.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 16
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 złotych wniesiony przez Fundatora oraz pozostałe
składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 17
1. Majątek Fundacji pochodzi z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) zbiórek publicznych, aukcji i imprez, organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) opłat i składek uiszczanych przez uczestników projektów realizowanych przez Fundację i innych wpływów z
działalności statutowej,
e) dotacji, subwencji, kontraktów, zleceń, usług, grantów,
f) funduszy publicznych i europejskich,
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
h) odsetek i depozytów z lokat w bankach oraz instytucjach rynku kapitałowego,
i) dochodów z majątku.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę ﬁnansową oraz księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
§ 18
1. Majątek Fundacji przeznaczony będzie w całości na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej bieżącej
działalności. Darczyńca, spadkodawca lub zapisodawca może wskazać cel na jaki przeznaczone zostaną jego
środki.
3. Nie jest dopuszczalne:
a)
udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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)
przekazywanie 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;
c)
wykorzystywanie 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 z celu
statutowego;
d)
zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 19
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§ 20
1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany statutu Fundacji, w szczególności poprzez doprecyzowanie jej celów.
2. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Zarządu.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych celach działania, fundatorem w
innych fundacjach oraz członkiem wspierającym w stowarzyszeniach.
2. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 22
Dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich celów, na mocy uchwały Zarządu Fundacja może połączyć się z
inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych każdorazowo przez zainteresowane
strony.
§ 23
1. Dla efektywniejszej realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć jednostki terenowe, oddziały, zakłady,
przedstawicielstwa, ﬁlie i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą (dalej Oddziały).
2. Oddziały Fundacji mogą być zakładane w dwóch formach:
1) Oddziały z osobowością prawną,
2) Oddziały bez osobowości prawnej.
3. Fundacja tworzy i występuje jako jednostka macierzysta dla Oddziałów terenowych.
4. Tworzone Oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego Statutu oraz odrębnego Regulaminu
danego Oddziału.
5. Tworzenie Oddziałów odbywa się na podstawie:
1) uchwały Zarządu w sprawie powołania Oddziału Fundacji na podstawie § 11. ust. 1 pkt 7, w której określa się
siedzibę Oddziału i jego nazwę;
2) Regulaminu Oddziału ustalanego przez Zarząd Fundacji;
3) wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego jako Oddział Fundacji pod numerem KRS, pod którym Fundacja jest
zarejestrowana – w przypadku Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej; wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego pod odrębnym numerem KRS – w przypadku Oddziałów posiadających osobowość
prawną.
6. Regulamin Oddziału jest uchwalany przez Zarząd Fundacji przy jego powołaniu.
7. Oddział jest kierowany przez dyrektora Oddziału.
8. Dyrektor Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Fundacji, w drodze uchwały.
9. Dyrektor Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez
Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla dyrektora Oddziału.
10. Oddziały likwidowane są w drodze uchwały Zarządu.

1.

§ 24
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w razie wyczerpania się
środków ﬁnansowych i majątku Fundacji.

2.
3.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. Pracy i Polityki Społecznej.
Uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora oraz o wyborze innej Fundacji prowadzącej pokrewną
działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, celem przekazania jej majątku Fundacji po jej
zlikwidowaniu podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwały muszą być podjęte bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Fundator

