Statut Fundacji Enklawa
Rozdział 1. Nazwa i siedziba
§1
1. Alicja Mazur, zamieszkała: 40-064 Katowice, ul. Kopernika 14/11, PESEL: 71011001064,
2. Barbara Rozwałka, zamieszkała: 02-237 Warszawa, ulica Klinkierowa 6/65, PESEL: 94120808367,
3. Jakub Kubacki, zamieszkały 43-190 Mikołów, ul. Planty 1m2, PESEL: 83122416232,
zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji, sporządzonego w dniu 09.07.2021
roku, przed notariuszem Lidią Konopską-Kulą, w jej Kancelarii Notarialnej położonej w Zabrzu przy ulicy
Dworcowej 8/1 ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o
fundacjach (tekst jednolity z Dz. U. z 1991r Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustalają niniejszy
Statut.
Akt Ustanowienia Fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§2
1. Fundacja Enklawa zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział 2. Majątek
§4
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych)
wniesiony przez Fundatorów w częściach równych po 400 zł oraz środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na prowadzenie
działalności gospodarczej.

§5
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6
Dochody Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:
1) darowizny, spadki i zapisy
2) dotacje, datki i subwencje
3) dochody z kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
5) zyski z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;

Statut Fundacji Enklawa

str. 1/5

6) świadczenia na cel społeczny przyznawane w trybie art. 448 KC.

§7
1. Dochody Fundacji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej
Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji, tj. na cele
działalności pożytku publicznego.

Rozdział 3. Cele fundacji
§8
Fundacja została powołana w celu
1. Organizowania pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2.
3.
4.
5.

Prowadzenia działalności wychowawczej, oświatowej, kulturalnej i edukacyjnej.
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Promocji i organizacji wolontariatu.
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6. Dobroczynności i działalności charytatywnej.
7. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
11. Wspomaganie rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Rozdział 4. Sposoby realizacji celów statutowych
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zajęć, działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie własnych programów
obejmujących w szczególności profilaktykę zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji
społecznej.
2. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą RP w zakresie objętymi celami Fundacji.
3. Organizowanie konferencji i szkoleń dla młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów
z dziedzin związanych z realizacją celów fundacji, również przy wykorzystaniu technik
informatycznych.
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4. Fundowanie stypendiów oraz finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji
życiowej.
5. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków działania związanych z
realizacją celów Fundacji.

§10
1. Fundacja może realizować swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działań w ramach:
1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
2) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
3) działalności gospodarczej.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku
publicznego.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.

§11
1. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników.
2. Fundacja jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Rozdział 5. Władze fundacji
§12
1. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie pisemnych postanowień. Fundatorzy podejmują
postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
2. Od decyzji Fundatorów należy:
1) Powoływanie i odwoływanie Zarządu w przypadku gdy nie została powołana Rada Fundacji.
2) Powołanie Rady Fundacji.
3) Zmiany Statutu Fundacji.
3. Fundatorzy mogą zostać powołani do Zarządu Fundacji.

§13
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Fundacja (nie musi, ale) może mieć (podlegający obowiązkowi ujawnienia w rubryce 2 działu 2 KRS)
organ pod nazwą: Rada Fundacji.
3. Powołanie Rady Fundacji jest obowiązkowe w przypadku zmniejszenia się ilości fundatorów (wskutek
śmierci fundatora lub ograniczenia zdolności do wykonywania czynności prawnych).

§14
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Fundacji, a także reprezentuje Fundację na
zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1-4 osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§15
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Fundacji,
2) zarządzanie majątkiem Fundacji,
3) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
4) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu.

§16
1. Zarząd Fundacji powoływany jest na czas nieokreślony.
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2. W przypadku nie powołania Rady Fundacji członków zarządu i prezesa powołują i odwołują fundatorzy.
3. W przypadku powołania Rady Fundacji członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada
Fundacji.
4. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą:
1) jego śmierci;
2) złożenia rezygnacji z zajmowanej funkcji;
3) odwołania przez Fundatora (wyłącznie w przypadku opisanym w §17.1 statutu) lub odwołania przez
Radę Fundacji (wyłącznie w przypadku opisanym w §17.2 statutu).

§17
1. Jeżeli nie powołano Rady Fundacji (lub wszyscy jej członkowie dokonali skutecznej rezygnacji
potwierdzonej wykreśleniem z rejestru) fundatorzy mogą odwołać Członka Zarządu. Wskazanie ważnej
przyczyny nie jest konieczne.
2. Rada Fundacji może odwołać członka zarządu.

§18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy jego członek samodzielnie.
3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej
połowy jego członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes i Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy, przy czym fundator reprezentuje
fundację w umowach pomiędzy fundacją a prezesem zarządu.

§19
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych.
3. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację wymaga decyzji Zarządu Fundacji.

§20
1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Fundacji rozpoczyna się z dniem rejestracji, a kończy się 31 grudnia roku
rejestracji.

Rozdział 6. Sposób reprezentowania fundacji i zaciągania zobowiązań majątkowych
§21
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do podpisywania
dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są:
1) jeden członek Zarządu (jednoosobowo) do kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych),
2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie, dla kwoty powyżej
5.000 zł (pięciu tysięcy złotych).
2. Do składania oświadczenia w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych oraz do podpisywania
dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie bądź Prezes Zarządu samodzielnie.
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Rozdział 7.
§22
Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest minister właściwy do spraw
kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Rozdział 8. Zmiana statutu i likwidacja Fundacji
§23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy bądź Rada Fundacji (jeśli została powołana) bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut sporządzono: 30.07.2021
Fundatorzy:
Alicja Mazur

………………………………………….

Barbara Rozwałka

………………………………………...

Jakub Kubacki

………………………………………...
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