STATUT
Fundacji Nidum
na rzecz Edukacji Społecznej i Obywatelskiej
( tekst jednolity ustalony na dzień 9 lutego 2015 roku)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Fundacja pod nazwą

§1
„Fundacja Nidum na rzecz Edukacji Społecznej

i Obywatelskiej”, która może używać nazwy skróconej „Fundacja Nidum”, zwana
dalej Fundacją, ustanowiona przez Agnieszkę Przybył i Agnieszkę Kliszczyk,
zwanymi dalej Fundatorkami, siódmego dnia stycznia dwa tysiące piętnastego roku
(07-01-2015), aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz Annę Sulską w
Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Pocztowej 14, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna, nie związana z żadnym wyznaniem i prowadzi
działalność pożytku publicznego w zakresie określonym niniejszym statutem.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§3
1. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Lemierzyce, gmina Słońsk, województwo
lubuskie.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały
terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, a także posiadać oddziały za
granicą.
3. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład
stowarzyszeń w kraju i za granicą, zgodnie z właściwymi przepisami
obowiązującego prawa.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
społecznych i gospodarczych o podobnym celu działania.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi
Fundacji poprzez pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną, organizacyjną,
rzeczową, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięcia albo pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
6. Fundacja może ustanawiać tytuły honorowe, odznaki, medale, statuetki i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
2. Celem
i

głównym

Fundacji

pro-obywatelskich,

ze

jest

kształtowanie

szczególnym

postaw

uwzględnieniem

prospołecznych

problemów

dzieci

i młodzieży, niepełnosprawnych i seniorów oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a przez to rozwijanie kompetencji społecznych i budowanie
społeczeństwa
i

obywatelskiego

zrównoważonego

rozwoju,

w

poszanowaniu

przy

wykorzystaniu

idei

równości

walorów

i

szans

dziedzictwa

kulturowego, historycznego i przyrodniczego Zachodniej Polski.
3. Cele szczegółowe to:
1) poszanowanie,

podtrzymywanie

i

upowszechnianie

historii

i

tradycji

narodowej, a także rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

poprzez pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki jak również
ochronę dóbr kultury i obrzędów tradycji,
2) pielęgnacja i promocja odrębności innych grup narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego,
3) przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi poprzez obalanie mitów i stereotypów
etnicznych oraz prowadzenie dialogu różnych kultur, grup społecznych i
promowanie idei wspólnoty europejskiej,
4) poszukiwanie tożsamości jednostki w społeczeństwie i budowanie więzi
jednostki ze społeczeństwem, w tym integracja pokoleniowa,
5) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie porozumienia
ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi,
pokoleniowymi i politycznymi,
6) wspieranie

inicjatyw

lokalnych

służących

kształtowaniu

postaw

prospołecznych i pro-obywatelskich, a przez to zwiększanie zainteresowania
życiem społecznym i obywatelskim,
7) stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie
różnego rodzaju aktywności artystycznych, sportowych i edukacyjnych
8) skupianie

kręgu

twórców,

artystów,

uczonych,

animatorów

kultury

i

sportowców jako wzorców postaw społecznych i obywatelskich,
9) kształtowanie i rozwój świadomości kulturalnej i naukowej społeczeństwa,
zwłaszcza poprzez inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw
artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania
na społeczeństwo,
10) popularyzowanie różnych form kultury wśród różnorodnych grup społecznych,
a przez to propagowanie idei aktywności społecznej,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz zatrudnienia jako
takiego i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
13) promocja zdrowego trybu życia poprzez popularyzowanie sportu i aktywnych
form spędzania czasu,
14) promocja

sportu

społecznym,

jako

formy przeciwdziałania

negatywnym

zjawiskom

15) propagowanie edukacji pro-środowiskowej i promowanie eko-etyki oraz
współodpowiedzialności pokoleń za środowisko naturalne jako wspólne dobro.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji,
kursów, pokazów, prelekcji, odczytów, spotkań, dyskusji i innych animacji
realizujących cele Fundacji,
2) przygotowanie, organizację i prowadzenie akcji i programów edukacyjnowychowawczych w siedzibie Fundacji, a także w przedszkolach, szkołach,
uczelniach wyższych i uniwersytetach trzeciego wieku ze szczególnym
wykorzystaniem lokalnych walorów kulturowych, przyrodniczych, tradycji i
historii,
3) resocjalizację młodzieży trudnej i osób skazanych poprzez angażowanie do
współpracy przy wdrażaniu działań prowadzonych przez Fundację,
4) prowadzenie i wspieranie programów badawczych, których przedmiotem jest
kultura, tradycja, historia i ekologia
5) prowadzenie własnej działalności artystycznej poprzez organizację między
innymi chórów, zespołów tanecznych, wokalnych,
6) partnerską

współpracę

z

władzami

samorządowymi,

rządowymi

i

organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
3. Działalność wymieniona w pkt 1 jest wyłączną nieodpłatną działalnością
statutową realizującą cele Fundacji.

§7
Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie:
1) działalności wydawniczej,
2) organizacji imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją
kultury, sztuki, tradycji, historii i środowiska naturalnego Polski Zachodniej w
tym festiwali, zjazdów, zlotów, biesiad spotkań, wykładów, paneli, wystaw,
pokazów, koncertów, konkursów, wernisaży.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§8
1. Majątek Fundacji stanowią:
1) fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych
2) składniki majątkowe przekazane Fundacji przez jej Fundatorów w akcie
fundacyjnym
3) darowizny, zapisy, spadki, subwencje i inne świadczenia,
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dotacje z programów współfinansowanych ze środków publicznych
krajowych i zagranicznych,
6) nawiązki sądowe,
7) inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na
realizację celów statutowych.
§9
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 wymagane przepisami prawa
oświadczenia składa Zarząd Fundacji.
3. W

przypadku

powołania

Fundacji

do

dziedziczenia

jej

zarząd

składa

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 10
Fundacja nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej majątkiem w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 jej majątku na rzecz jej 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 jej majątku 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 z celu
statutowego,
4. dokonywać zakupu towarów

lub usług od podmiotów, w

których

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
Władze Fundacji
§ 11
1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd.
2. Zarząd może w drodze uchwały powołać Radę Fundacji jako organ nadzorczy,
kontrolny i opiniodawczy.
§ 12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych w drodze uchwały
na czas nieokreślony.
3. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorki w składzie: Prezes Zarządu Agnieszka
Przybył, Vice-Prezes Zarządu Agnieszka Kliszczyk.
4. Kolejnych członków Zarządu powołuje urzędujący Zarząd w drodze uchwały
przyjętej jednomyślnie.
§ 13
1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

2. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu
działalności będącej w rażącej sprzeczności z celami Fundacji.
§ 14
1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani na wniosek Fundatorek lub na
wniosek członka Zarządu w przypadku :
1) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) złożenia rezygnacji,
3) podjęcia pracy uniemożliwiającej dalsze pełnienie funkcji członka Zarządu,
4) choroby lub ułomności powodującej trwałą niezdolność do pełnienia funkcji
członka Zarządu,
5) prowadzenia działalności naruszającej cele i zasady statutu Fundacji.
2. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 1 wymaga uchwały pozostałych członków
Zarządu.
§ 15
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
6) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał przyjętych
jednomyślnie.
3. Przez posiedzenie Zarządu należy również rozumieć komunikowanie się
członków Zarządu za pomocą dostępnych audiowizualnych środków komunikacji
na odległość.
4. Przez podejmowanie uchwał należy również rozumieć zbieranie głosów członków
Zarządu za pomocą poczty elektronicznej.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.

§ 16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowy Zarząd lub co
najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie w przypadku Zarządu
wieloosobowego, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych nieprzekraczających kwoty 10.000

PLN (słownie:

dziesięć tysięcy złotych) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo Prezes Fundacji bez konieczności podejmowania uchwały
Zarządu.
§ 17
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na umowę o pracę do
prowadzenia spraw Fundacji.
2. Fundacja może nawiązywać z Członkami Zarządu umowy cywilnoprawne na
prowadzenie spraw Fundacji zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Zawarcie przez Fundację umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z Członkiem
Zarządu wymaga uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu.
4. Uchwała, o której mowa w pkt. 3 określa warunki pracy i płacy Członka Zarządu.
§ 18
1. Fundacja może zatrudnić pracowników na umowę o pracę i zawierać umowy
cywilnoprawne na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji.
2. Zawarcie przez Fundację umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z osobą nie
będącą Członkiem Zarządu wymaga uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji, z
zastrzeżeniem paragrafu 16 pkt 2.
Rozdział V
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
§ 19

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodną z obowiązującymi
przepisami i celami niniejszego statutu.
2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Zarządu.
3. Uchwała, o której mowa w pkt. 2 określa obszary działalności gospodarczej
Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz zasoby finansowe i
kadrowe niezbędne do jej uruchomienia i prowadzenia.

Rozdział VI
Pozostałe postanowienia
§ 20
Wszelkie zmiany Statutu Fundacji wymagają uchwały Zarządu.
§ 21
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Połączenia z inną fundacją wymaga uchwały Zarządu.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na
rzecz organizacji pozarządowych o zbliżonych celach działających na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku i środków finansowych
podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
4. W uchwale, o której mowa w pkt. 2 Zarząd Fundacji powołuje likwidatorów.

Fundatorki

Agnieszka Kliszczyk

Agnieszka Przybył

