STATUT
FUNDACJI INTEGRALNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA
przyjęty w dniu 13.01.2017r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Tomasza Antoniego Knopa, syna Antoniego, zamieszkałego przy ul. Słowackiego 27 m. 33
w Częstochowie, zwanego dalej Fundatorem,
w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Arkadiusza
Szkurłata w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 30/1, za Repertorium A Nr 183/2017 z dnia 13 stycznia
2017r.,
działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46,
poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
§2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
§3.
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Prezydent Miasta Częstochowy.
§ 4.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
§ 5.
1. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku - Fundacja Integralnego Rozwoju
Człowieka.
2. Fundacja może ustanawiać ordery, odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym a także jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla
realizacji celów Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 6.
1. Celem Fundacji jest podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz integralnego rozwoju człowieka
w ramach działalności pożytku publicznego w szczególności na rzecz rodziny, ochrony i promocji
zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Celem Fundacji są również:
1) Działania na rzecz integralnego rozwoju osoby zarówno psychicznego, duchowego,
fizycznego jak i szeroko rozumianego rozwoju społecznego.
2) Niesienie pomocy osobom przeżywającym trudności i kryzysy życiowe.
3) Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
4) Działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych.
5) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
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6) Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
7) Działania na rzecz wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.
8) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
9) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
10) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
11) Działalność na rzecz integracji uchodźców.
12) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
13) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
14) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
15) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
16) Działania wspomagające rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.
17) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
18) Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
19) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
20) Promocja i organizacja wolontariatu.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy, niosących wsparcie osobom potrzebującym
pomocy specjalistów w tym m.in. psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, lekarzy,
prawników.
2. Konsultacje i poradnictwo (psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, prawnicze,
obywatelskie i inne);
3. Udzielanie pomocy lekarskiej;
4. Prowadzenie zajęć z psychoedukacji;
5. Prowadzenie psychoterapii (indywidualnej i grupowej);
6. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia;
7. Mediacje;
8. Prowadzenie kierownictwa duchowego, rekolekcji, sesji i warsztatów modlitwy chrześcijańskiej;
9. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, wykładów;
10. Wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
11. Organizowanie przedstawień artystycznych, festynów, koncertów, festiwali, happeningów.
§ 8.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym ustanowienia fundacji Rep. A Nr 183/2017.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 11.
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
3) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
4) dochodów z działalności statutowej odpłatnej.
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2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów
Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może przyjąć spadek wyłącznie z
dobrodziejstwem inwentarza.
§ 13.
Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
§ 14.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2. Nie można łączyć funkcji Członków Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
4. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Fundator jest wyłącznie uprawniony do:
5.1. powoływania Członków Rady Fundacji ze wskazaniem funkcji w Radzie (Przewodniczący,
Zastępca, Członek Rady),
5.2. odwoływania Członków Rady,
5.3. dokonywania zmian w Statucie Fundacji,
5.4. powoływania Członków Zarządu Fundacji ze wskazaniem funkcji w Zarządzie (Prezes, Zastępca,
Członek Zarządu),
5.5. odwołania Członków Zarządu Fundacji.
6. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji albo Rady Fundacji.
7. W razie śmierci Fundatora albo jego choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą
niezdolność do pełnienia funkcji, uprawnienia Fundatora wskazane w § 14 pkt. 5 Statutu wykonywane
są przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
RADA FUNDACJI
§ 15.
Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, kontrolnych oraz uchwałodawczych.
§ 16.
1. Rada składa się od trzech do pięciu Członków, będących osobami fizycznymi.
2. W razie śmierci Fundatora albo jego choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą
niezdolność do pełnienia funkcji, w skład Rady Fundacji mogą zostać przyjęte osoby na mocy uchwały
Rady Fundacji przyjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Jeżeli na skutek wskazanych w
zdaniu pierwszym okoliczności, liczba członków Rady Fundacji będzie mniejsza niż trzech, to
pozostali członkowie Rady Fundacji zobowiązani są dokonać wyboru uzupełniającego składu Rady
Fundacji w terminie 3 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej wybór.
3. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy Zebraniom Rady Fundacji.
4. Członkiem Rady Fundacji może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych.
5. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które pełnią funkcję Członków Zarządu Fundacji, ani
osoby pozostające z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowadztwa lub podległości służbowej.
6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członek Rady Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych wydatków lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przyznanie
wynagrodzenia odbywa się w formie uchwały Rady Fundacji.
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8. Osoba wchodząca w skład Rady Fundacji może zostać odwołana z pełnienia swej funkcji przez
Fundatora. W razie śmierci Fundatora albo jego choroby, ułomności, utraty sił powodujących trwałą
niezdolność do pełnienia funkcji, osoba wchodząca w skład Rady Fundacji może zostać odwołana
mocą uchwały Rady Fundacji podjęta większością 2/3 głosów.
§ 17.
Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Zgromadzenia Rady Fundacji. W przypadku braku
możliwości osobistego zwołania i prowadzenia Zgromadzenia Rady Fundacji, Przewodniczący może
na piśmie upoważnić do tych czynności innego Członka Rady Fundacji.
§ 18.
1. Zgromadzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w roku.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków Rady Fundacji, chyba, że Statut wymaga innej większości. W razie równowagi głosów
przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Zgromadzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji:
• z własnej inicjatywy,
• na wniosek Zarządu,
• na wniosek co najmniej 2/3 Członków Rady Fundacji.
4. Zgromadzenie Rady Fundacji powinno się odbyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w § 18 pkt. 3.
5. Zgromadzenia Rady Fundacji są protokołowane.
§ 19.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1. nadzór nad działalnością Fundacji,
2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3. opiniowanie programów działania Fundacji,
4. zatwierdzanie programów i strategii działania Fundacji,
5. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Fundacji oraz powstawania nowych jednostek
organizacyjnych Fundacji,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań (merytorycznych, finansowych) Zarządu z
działalności Fundacji oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Fundacji,
7. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
8. uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu Fundacji,
9. nawiązywanie z Członkami Zarządu Fundacji umów o pracę, zlecenia, dzieło oraz innych
umów związanych z działaniem Zarządu,
10. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu Fundacji,
11. uchwalanie regulaminów działania Rady Fundacji,
12. ustalanie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Fundacji oraz zwrotu uzasadnionych
wydatków,
13. przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej Fundacji, a w szczególności kontroli ksiąg
rachunkowych oraz realizacji przychodów i wydatków Fundacji,
14. podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu
jej majątku pozostałego po likwidacji,
15. zatwierdzanie udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych, krajowych i
międzynarodowych organizacjach o podobnym celu działania,
16. akceptowanie przedstawianych przez Zarząd Fundacji kandydatur na dyrektorów jednostek
organizacyjnych Fundacji,
17. przyznawanie na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy odznak i medali honorowych w
drodze § 5 pkt. 2,
18. inne sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu Fundacji, jednostek organizacyjnych
Fundacji i kontrolą realizacji celów statutowych Fundacji,
19. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie
członków Zarządu i Członków Rady Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3
głosów w razie śmierci Fundatora albo jego choroby, ułomności, utraty sił powodujących
trwałą niezdolność do pełnienia funkcji.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 20.
1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do czterech Członków.
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2. Powołanie osób do pierwszego Zarządu jest dokonywane wyłącznie przez Fundatora. Powołane
osoby pełnią funkcję na czas nieoznaczony.
3. W razie złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji, właściwy organ podejmuje
uchwałę o jego odwołaniu.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu.
§ 21.
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
§ 22.
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji działa według regulaminu ustanowionego przez Radę Fundacji.
§ 23.
Zarząd:
1) opracowuje plany działania Fundacji,
2) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5) ustala wielkość zatrudnienia oraz wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki
działalności finansowo-gospodarczej,
7) występuje z wnioskiem w sprawie przystąpienia do spółek i fundacji,
8) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, likwidacji Fundacji oraz połączenia,
9) powołuje kierowników zakładów, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
§ 24.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich spawach składają:
a) Prezes Zarządu jednoosobowo albo
b) Zastępca Prezesa lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu.
§ 25.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa Zarządu.
§ 26.
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub zlecenia.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała Rady Fundacji.
§ 27.
1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
2. Przeciętne wynagrodzenie Członka Zarządu nie może być wyższe od 1,5-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 28.

1. Fundacji nie wolno udzielać pożyczek z majątku Fundacji ani z tego majątku zabezpieczać

2.

zobowiązań Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji, osób z którymi
Fundator, pracownicy oraz członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, albo w pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu kurateli, opieki lub przysposobienia,
zwanych dalej osobami bliskimi.
Fundacji nie wolno przekazywać majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji,
pracowników Fundacji oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
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3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji i
pracowników Fundacji oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Fundacji nie wolno kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator,
członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach innych niż rynkowe.
§ 29.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 30.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o
fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 31.
Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Podpis Fundatora.
______________________________

6

