S T A T U T
FUNDACJI ANIMUS
RODZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja „Animus” z siedzibą w Wilkowie Osiedlu ul. Kopernika 7 zwana dalej „Fundacją”
została ustanowiona przez Martę Marchaj zwaną w dalszej części Fundatorem aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 15 lipca 2008 r. przez notariusza Renatę Głowską
z Kancelarii Notarialnej w Legnicy, przy ul. Mickiewicza nr 12 za repertorium A nr
7855/2008 i działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy o fundacjach z dnia
6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z póź. zm. ), ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z póź. zm.) oraz na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną
§ 3.
Siedzibą fundacji jest miejscowość Wilków Osiedle
§ 4.
Fundacja dla realizacji wytyczonych celów statutowych działa na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Fundacja może ustanawiać i prowadzić swoje oddziały, przedstawicielstwa i filie
w kraju oraz poza jego granicami.
§ 5.
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§ 6.
Organem odpowiedzialnym do sprawowania działań nadzorczych jest Minister Pracy
i Polityki Społecznej.
§ 7.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 8.
Fundacja może używać pieczęci i innych nośników w tym elektronicznych wskazujących jej
adres i nazwę.

§ 9.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonych dla Fundacji.
§ 10.
Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami RP.
ROZDZIAŁ 2
Cele, środki i zasady działania Fundacji
§ 11.
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności charytatywnej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7) krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
12) promocji i organizacji wolontariatu;
13) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty;
14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą.
§ 12.
Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji;
2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu na cele
Fundacji oraz pozafinansowego (w szczególności rzeczowe, organizacyjne
i techniczne) na wspieranie działań zgodnych z celami Fundacji;
3) wspieranie finansowe i pozafinansowe podmiotów i organizacji powołanych do celów
zgodnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych w kraju i za granicą;
4) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród;

5) organizowanie i finansowanie akcji społecznych , szkoleń, konferencji i prezentacji,
wydawanie publikacji;
6) inicjowanie , przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji;
7) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających
dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji;
8) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie określonym w § 11.
§ 13.
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności organizacji pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ 3
Majątek i dochody fundacji
§ 14.
1. Majątkiem fundacji są:
1) środki finansowe w kwocie 1.000,00 zwane dalej funduszem założycielskim,
o którym mowa w akcie notarialnym;
2) środki finansowe, ruchomości, nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej
działania;
3) środki majątkowe z tytułu:
a) dotacji osób fizycznych i prawnych;
b) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych;
c) darowizn, spadków i zapisów;
d) innych źródeł dozwolonych prawem.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
kurateli lub opieki;
2) przekazywania jej majątku na rzecz 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) wykorzystywania 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 ze statutowego celu organizacji albo
podmiotu;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w którym
uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
§ 15.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn i środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
w tym kwot przekazanych przez podatników podatku dochodowego zgodnie z art. 27
ustawy o działalności pożytku publicznego;
2) spadków i zapisów;
3) aktywów pieniężnych i praw majątkowych;
4) odsetek od kapitału;
5) wpływu z akcji , zbiórek publicznych i loterii;
6) dotacji w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych .

ROZDZIAŁ 4
Zasady, formy i zakres działalności Fundacji
§ 16.
Fundacja prowadzi działalność statutową poprzez zbiórki środków finansowych od
darczyńców i dokonuje ich rozdziału na cele objęte niniejszym statutem.
§ 17.
W ramach działalności statutowej Fundacja prowadzi działania zmierzające do
rozpropagowania swoich celów wśród społeczeństw poprzez działalność promocyjną
w mediach.
§ 18.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową
z obowiązującymi przepisami prawa.
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ROZDZIAŁ 5
Organy Fundacji
§ 19.
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna.
Zarząd Fundacji

zgodnie

§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków i jest powoływany przez Radę Fundacji,
z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Fundatora.
2. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji.
4.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes zarządu w miarę potrzeb.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) sprawowanie majątkiem Fundacji;
2) sporządzanie planów, bilansów oraz sprawozdań z rocznej działalności;
3) sporządzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
4) sporządzanie regulaminów pracy biura Fundacji i innych odrębnych;
5) ustalanie liczby i zasad wynagrodzenia pracowników Biura Fundacji
i podejmowanie decyzji w zakresie formy ich zatrudnienia;
6) wykonywanie innych zleconych funkcji przez Fundatora;
7) przeprowadzanie likwidacji Fundacji stosownie do uchwały Rady Fundacji.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz we wszystkich sprawach, do składania
i podpisywania oświadczeń w imieniu Zarządu upoważniony jest każdy z członków
Zarządu działający samodzielnie.
9. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem.
10. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana za przestępstwo
prawomocnym wyrokiem sądu lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Rada Fundacji
§ 21.
1. Rada Fundacji składa się z 1-2 członków powoływanych i odwoływanych przez
Fundatora.
2. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, zwołuje jej posiedzenia i
przewodniczy.
3. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego, który zastępuje
go w przypadku niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.
4. Kadencja Rady Fundacji jest nieokreślona.
5. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa:
1) z chwilą odwołania go przez Fundatora;
2) z chwilą doręczenia pisma członka Rady Fundacji o jego rezygnacji z uczestnictwa
w Radzie Fundacji;
3) z chwilą śmierci członka Rady Fundacji.
6. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.
7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana za przestępstwo prawomocnym
wyrokiem sądu lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§ 22.
1. Rada Fundacji jest organem opiniującym i nadzorczym Fundacji.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej;
2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
3) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich
obowiązków;
5) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
6) uchwalenie regulaminu działania Rady Fundacji;
7) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu Fundacji, organu kontrolującego i ich
zmian;
8) przyznawanie na wniosek Zarządu Fundacji odznak i medali honorowych;
9) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
10) powoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
11) dokonywanie interpretacji postanowień statutu Fundacji;
12) podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji.
§ 23.
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadkiej niż
dwa razy w roku. Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołać posiedzenie
Rady Fundacji na pisemny wniosek złożony przez:
1) Fundatora;
2) Zarząd Fundacji.
3. Z posiedzeń Rady Fundacji sporządzany jest protokół.
4. Obsługę organizacyjną posiedzenia Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.
§ 24.
1. Posiedzenie Rady Fundacji jest władne do podejmowania uchwał.
3. Rada Fundacji może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Uchwały w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną fundacją i likwidacji Fundacji
zapadają w sposób jednomyślny.
5. Głosowania są jawne.

Komisja Rewizyjna
§ 25.
1. Komisja Rewizyjna składa się z1-3 osób.
2. Komisja powoływana jest przez Radę Fundacji na okres pięciu lat.
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący powoływany przez Radę Fundacji.
4. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem w wysokości
nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
5. Członkami Komisji nie mogą być osoby skazane za przestępstwo prawomocnym wyrokiem
sądu lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 26.
1. Do podstawowych zadań komisji należy kontrola pod względem finansowym działalności
organów Fundacji.
2. Dla wykonywania swych funkcji i zadań Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność,
a w szczególności:
a) żądać od organów Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów finansowych
i innych materiałów księgowych dotyczących działalności Fundacji;
b) żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań finansowych i wyjaśnień;
c) dokonywać rewizji majątku i kontroli finansowej.
3. Komisja dokonuje oceny rocznego sprawozdania finansowego z działalności Fundacji
i przedstawia je Radzie Fundacji.
4. Obsługę posiedzenia Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ 6
Zmiana statutu
§ 27.
Rada Fundacji może dokonać zmian Statutu. Ewentualne zmiany przeprowadzone przez
Radę Fundacji nie mogą dotyczyć zmiany celów Fundacji.

ROZDZIAŁ 7
Postanowienia końcowe
§ 28.
1. Fundacja mając na uwadze wykonywanie swoich celów statutowych może połączyć się
z inną Fundacją.
2.Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji.
§ 29.
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o Fundacjach.
§ 30.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji.
§ 31.
Majątek Fundacji po jej likwidacji przekazany będzie na cele określone w § 11.
niniejszego Statutu.

§ 32.
O podjęciu uchwały o likwidacji Komitet Fundatorów informuje właściwego Ministra.
§ 33.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odrębne przepisy.
§ 34.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

