STATUT
FUNDACJI DBAM O MÓJ Z@SIĘG
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą DBAM O MÓJ Z@SIĘG zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Macieja Wojciecha Dębskiego
Agnieszkę Brygidę Janicką
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza.............w
kancelarii notarialnej w ...................., ul....................., w dniu.....................działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§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 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.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w obszarze:
a. rozwiązywania problemów społecznych,
b. pomocy i integracji społecznej osób i całych rodzin, w tym w zakresie wspierania grup
zmarginalizowanych (osób bezdomnych, uchodźców doświadczających przemocy,
osób z ograniczoną sprawnością, ubogich, uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i uzależnionych behawioralnie,
wykluczonych społecznie, zawodowo oraz cyfrowo),
c. aktywizacji zawodowej,
d. zdrowia,
e. bezpieczeństwa publicznego i socjalnego,
f. edukacji społeczności lokalnych,

g. ochrony środowiska
2. Propagowanie odpowiedzialnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w
społeczeństwie.
3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności podnoszenie poziomu kapitału
społecznego kształtowania wartości obywatelskich takich jak prospołeczność, altruizm
społeczny, zaufanie społeczne.
4. Działalność na rzecz organizacji, instytucji oraz podmiotów prywatnych, których celami
statutowymi pozostają działalność naukowa, naukowo-technologiczna, badawcza,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem.
5. Tworzenie, promowanie oraz wspieranie dobrych praktyk w wyżej wymienionym
zakresie.
§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną.
2. Działalność wydawniczą.
3. Działalność badawczą.
4. Działalność konsultacyjno-doradczą.
5. Działalność szkoleniową.
6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
7. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
8. Organizację seminariów, konferencji, debat społecznych.
§8
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami wykorzystując do tego dostępne instrumenty wsparcia Unii
Europejskiej (działalność projektowa).
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Majątek i dochody Fundacji.
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1100 zł (słownie: jeden tysiąc
sto) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów, zapisów windykacyjnych,
2. dotacji i subwencji oraz grantów, w tym grantów finansowanych ze środków
zagranicznych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych i z lokach terminowych.
§ 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.
Władze Fundacji.
§ 12
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób – Prezesa Zarządu i Vice-prezesa Zarządu,
powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Fundatorzy Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG mają prawo powoływania i odwoływania
członków Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. nie wypełniania nałożonych na niego obowiązków wynikających z celów statutowych,
d. doprowadzenia do rażącej niegospodarności,
e. śmierci członka Zarządu.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)

3.
4.
5.
6.

wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją,
podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku
zlikwidowanej Fundacji.
e) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
f) uchwalanie regulaminów,
g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
Połączenie z inną fundacją.
§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 16
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
Fundatorów Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 17
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 odwołują Fundatorzy Fundacji.
§ 18
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów Fundacji.

