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STATUT 

FUNDACJI „INICJATYWA” 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „INICJATYWA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez: Jakuba Janiaka i Patrycję Wajs zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza Andrzeja Wróbel w kancelarii notarialnej w Katowicach, 

ul. Francuska 34, w dniu 1.07.2014r., za Rep. A nr 799/2014, działa na podstawie 

przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

2. Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów wynosi 1000.00 PLN (jeden tysiąc 

złotych 00/100 gr) po 500.00 PLN (pięćset złotych 00/100 gr) przez każdego Fundatora. 

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia  

6 kwietnia 1984 r.(Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.) oraz w oparciu o zapisy 

niniejszego statutu. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą fundacji jest miasto Bytom w województwie śląskim na terenie Polski. 

2. Fundację ustanawia się na czas nieokreślony. 

 

§ 4 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może posiadać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą, 

tworzyć zakłady i filie, a także wchodzić w skład innych fundacji, stowarzyszeń, 

spółdzielni oraz pozostałych organizacji. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

§ 5 

 

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

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji. 
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Cele, zasady i formy działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są:  

 

a. Tworzenie opracowań, dokumentów, projektów oraz świadczenie wszelkich usług w 

obszarze społeczno – gospodarczym,  

b. Integrację szeroko pojmowanego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz 

grup mniejszościowych,  

c. Prowadzenie wszelkiej działalności w obszarach: kultury i sztuki, ochrony zabytków  

i budynków w obrębie zainteresowania konserwatora zabytków, sportu, rekreacji, 

ratowania życia i ochronie zdrowia, pomocy społecznej, opieki, wychowania, szkolnictwa, 

edukacji i nauki, zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ekonomii społecznej itp.  

d. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i pracowników Fundacji,  

e. Popularyzację materiałów i działań o wymiarze społecznym, ekonomicznym  

i gospodarczym,  

f. Upowszechnianie czynnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów kulturowych  

z krajami wszystkich kontynentów,  

g. Umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr społeczno – gospodarczo - kulturowych.  

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

  

a. Organizowanie wszelkich imprez, akcji, szkoleń, treningów, warsztatów, poradnictwa, 

konsultacji, sympozjów, konferencji, sesji naukowych, debat, wystaw, promocji, aukcji, 

kiermaszy itp.,  

b. Przygotowywanie z możliwością wdrażania wszelkich opracowań, dokumentów, 

projektów , koncepcji, programów, opinii, raportów, ekspertyz, analiz, strategii itp. ,  

c. Prowadzenie działalności publicystycznej, publikacyjnej i wydawniczej,  

d. Przeprowadzanie zbiórek publicznych,  

e. Przeprowadzanie w budynkach oraz ich obrębie i otoczeniu prac remontowych, 

modernizacyjnych, rewitalizacyjnych w tym w zakresie ochrony terenów zielonych itp.,  

f. Pozyskiwanie grantów i innych funduszy zewnętrznych na działalność statutową,  

g. Wspieranie wszystkich sektorów w podejmowanych działaniach na rzecz szeroko  

h. pojętego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych,  

i. Prowadzenie wszelkich placówek, ośrodków, zakładów, instytucji o charakterze 

wspierającym zgodnie z celami Fundacji, oraz opiekuńczo – medycznym zgodne z celami 

Fundacji 

 

 

§ 8 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

zbieżną z jej celami. 

 

 

 



Załącznik nr 1 do  

Uchwały Fundatorów Fundacji „INICJATYWA” Nr 1/2021  z dnia 26.04.2021r zaktualizowany  

Załącznikiem nr 1 do Uchwały Fundatorów Fundacji „INICJATYWA” Nr 1/2021  z dnia 11.07.2021r  

 

 Strona -3- 

Majątek i dochody Fundacji. 

 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w 

toku działania. 

 

§ 10 

 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów, datków, 

b) dotacji i subwencji oraz grantów, 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

d) dochodów z majątku Fundacji. 

e) dochodów z odsetek i lokat bankowych, 

f) nawiązek, 

g) pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. 

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 

 

§ 11 

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa 

składa Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w sytuacji kiedy dziedziczona masa 

spadkowa nie jest obciążona długami przewyższającymi wartość spadku. 

 

Władze Fundacji. 

 

§ 12 

 

1. Władzami fundacji jest: 

a) Rada Fundacji 

b) Zarząd Fundacji. 

 

Rada Fundacji 

 

§ 13 

 

1. Rada jest organem kontrolnym, nadzoru i opiniującym Fundacji. 

2. Rada składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana bezterminowo. Rada wybiera ze swego 

grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 

3. Przewodniczącego i członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych 

członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia 

składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie 

go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez 

pozostałych członków Rady. 

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 popełnione z winy umyślnej, 

c. śmierci członka. 

 

§ 14 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego 

Fundacji, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. 

d) dokonywanie wszelkich zmian w statucie 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. 

 

§ 15 

 

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku 

2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

zgłoszony na piśmie. 

3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia spraw o 

szczególnym charakterze z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego 

Rady lub przynajmniej dwóch jej członków. 

 

 

Zarząd Fundacji. 

 

§ 16 

 

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji 

na bezterminową kadencję. 

2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu oraz powołać może W-ce Prezesa Zarządu oraz 

Skarbnika. 

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę 

Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez Radę Fundacji. 

4. Zarząd Fundacji pełni swoją funkcję społecznie lub za wynagrodzeniem, w zależności od 

możliwości finansowych Fundacji. 

 

§ 17 

 

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

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
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a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b) uchwalanie regulaminów, 

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

Fundacji, 

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych 

organów, 

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji itp. 

 

3.   W sprawach tego wymagających Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w   

      formie uchwał zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 18 pkt.1 statutu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 18 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji każdy z członków Zarządu Fundacji składa 

samodzielnie. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 19 

 

      Zmian w statucie Fundacji dokonywać może jedynie Rada Fundacji. 

 

 

 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 20 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, stowarzyszeniem, spółdzielnią oraz 

pozostałymi organizacjami dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną organizacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

 

§ 21 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Rada Fundacji, przy czym jej decyzje 

zapadają w drodze uchwały. 
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Likwidacja Fundacji. 

 

§ 22 

 

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

razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

 

§ 23 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały. 

 

§ 24 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą 

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji i 

stowarzyszeń o zbliżonych celach. 

 

 
 


