
STATUT FUNDACJI  „Instytut Aktywizacji Regionów” 

z siedzibą w Gdyni 
(tekst ujednolicony na dzień 18.01.2011r.) 

 

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21, 

poz. 97 z późn. zm.), fundatorzy ustalają statut fundacji pod nazwą „Instytut Aktywizacji 

Regionów” z siedzibą w Gdyni, zwanej dalej „Fundacją”. 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Fundacja nosi nazwę: „Instytut Aktywizacji Regionów” 

 

§ 2 

 

Siedzibą Fundacji jest Gdynia. 

 

§ 3 

 

1. Fundacja Działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Fundacja może działać poza obszarem Polski, o ile służyć to będzie realizacji jej 

celów statutowych oraz pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym 

Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

 

§ 4 

 

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

 

§ 5 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. 

 

§ 6 

 

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia grudnia 2009r. Fundatorami Fundacji 

są Piotr Lechosław Kamiński i Andrzej Edward Wójcik. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Cele, zakres oraz formy działania Fundacji 

 

§ 7 

 

Celami fundacji są: 



 

1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności poprzez tworzenie 

sieci biur poradnictwa prawnego. 

2. Działalność charytatywna. 

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu aktywizacji 

społecznej i zawodowej tych osób. 

4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy. 

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 

6. Pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

7. Promocja i organizacja wolontariatu. 

8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

9. Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury. 

10. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie 

określonym w punktach 1-23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

11. Świadczenie poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego (tworzenie i prowadzenie 

punktów/ośrodków/biur/centrów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego) w 

powiatach na terenie których tego typu poradnictwo nie funkcjonuje; 

12. Przygotowywanie i wdrożenie programów współpracy z samorządem terytorialnym w 

zakresie świadczenia poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; 

13. Realizowanie programów poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego skierowanych 

do obywateli o utrudnionym dostępie do tego typu usług; 

14. Promowanie i upowszechnianie standardów świadczenia usług w zakresie 

poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; 

15. Działania informacyjne i edukacyjne służące podniesieniu poziomu prowadzonego 

poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego, 

16. Działania informacyjne i promocyjne służące upowszechnianiu informacji o 

świadczonych bezpłatnych poradach prawnych lub/i obywatelskich, w tym także 

publikacje w zakresie poradnictwa prawnego i/lub obywatelskiego; 

17. Badania i ekspertyzy służące ocenie dostępu i jakości świadczonych usług z zakresu 

poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego; 

18. Działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne w zakresie poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego skierowane do studentów nauk prawnych i humanistycznych oraz do 

prawników i innych środowisk zawodowych, z których mogą rekrutować się doradcy; 

19. Stworzenie i wdrożenie systemu ewidencjonowania prowadzonych spraw w zakresie 

poradnictwa prawnego lub/i obywatelskiego. 

20. Ochrona środowiska 

 

§ 8 

 

Fundacja może na obszarze swojego działania otwierać oddziały, przedstawicielstwa (w tym 

zagraniczne) i inne placówki. 

 

§ 9 

 



1. W realizacji i wykonywaniu celów statutowych Fundacja współpracuje z organami 

władzy i administracji państwowej, a w szczególności organami administracji 

samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami 

wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i 

za granicą. 

2. Fundacja ma prawo być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do 

których przystępuje poprzez zawarcie umowy. 

3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i 

nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

Odpłatna działalność pożytku publicznego realizowana jest przez Fundację w zakresie 

następujących zadań publicznych: 

 

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w zakresie 

określonym w punktach 1-23 ustawy, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 24 w/w ustawy. 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 13 w/w ustawy. 

 

 

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego realizowana jest przez Fundację w zakresie 

następujących zadań publicznych: 

- działalności charytatywnej, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy. 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 6 w/w 

ustawy. 

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy. 

- promocji i organizacji wolontariatu, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 23 w/w ustawy 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, tj. wg art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 10 

w/w ustawy 

- pomocy społecznej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym, tj. wg art. 4 ust. 1 

pkt. 1 i 16 w/w ustawy 

- upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich,   a także działań wspomagających rozwój demokracji, w 

szczególności poprzez tworzenie sieci biur poradnictwa prawnego tj. wg art. 4 ust. 

1 pkt. 18 w/w ustawy. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Majątek Fundacji 

 

§ 10 

 

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) 



2. Fundacja może czerpać środki ze zbiórek publicznych oraz dotacji, spadków, zapisów 

i darowizn pochodzących od osób fizycznych i prawnych, mających swoje siedziby w 

Polsce oraz za granicą. 

3. Przedmiotem spadków, zapisów oraz darowizn mogą być środki płatnicze, papiery 

wartościowe, nieruchomości oraz ruchomości, a ponadto z dotacji, subwencji i 

grantów, w tym w szczególności ze środków pochodzących ze środków pomocowych 

Unii Europejskiej. 

4. Wynagrodzenia, które zostaną uzyskane z tytułu odpłatnej działalności pożytku 

publicznego nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów 

bezpośrednich i zapewnienia ciągłości tej działalności. 

5. Cały dochód organizacji przeznaczony jest na działalność statutową (działalność 

pożytku publicznego). 

 

§ 11 

 

Fundacja nie może: 

 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami 

bliskimi”; wykorzystywać lub przekazywać majątku organizacji na rzecz 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 

preferowanych warunkach, 

2. przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, 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 majątku na rzecz Fundatorów, 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; 

4. zakupywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

 

1. Reprezentacją na zewnątrz oraz działalnością Fundacji kieruje Zarząd. 

2. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje w ramach swoich kompetencji i zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

3. Zarząd jako organ Fundacji, jest właściwy do rozstrzygania i prowadzenie wszystkich 

spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji lub Fundatorów. 

4. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 



b) uchwalanie regulaminów, 

c)  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, 

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

5. Zarząd podejmuje najistotniejsze decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą 

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

6. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

§ 13 

 

1. Skład Zarządu wynosi nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu członków, w tym 

Prezes Fundacji. 

2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji ustalany jest przez Fundatorów, składa się z trzech 

osób tj.: 

a) Piotr Lechosław Kamiński 

b) Andrzej Edward Wójcik 

i zostaje ustanowiony poprzez stosowną uchwałę Fundatorów. 

3. W przypadku stwierdzenia potrzeby zmiany, w tym powiększenia składu Zarządu  

urzędująca Rada Fundacji podejmuje uchwałę  większością 2/3 głosów w obecności 

minimum połowy członków. 

4. Członka Zarządu mogą również odwołać łącznie Fundatorzy w sytuacji gdy: 

- z przyczyn zdrowotnych utracił możliwość wykonywania swoich zadań, co 

stwierdzają łącznie Fundatorzy na podstawie dostępnej dokumentacji 

lekarskiej zainteresowanego członka Zarządu, 

- popełnił przestępstwo, co jest niesporne, a akt oskarżenia został wniesiony do 

sądu, 

- wyrządził Fundacji znaczną szkodę majątkową ze swojej winy, co uznał lub 

stwierdza prawomocne orzeczenie sądu. 

 

§ 14 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie praw i obowiązków majątkowych i 

niemajątkowych składane są przez jednego członka Zarządu, przy czym w sprawach 

związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych potrzebne jest złożenie oświadczenia woli łącznie przez dwóch członków Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Rada Fundacji 

 

§ 15 

 

1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, kontrolnym i 

opiniującym Fundacji. 

2. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków. 



3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady 

na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, 

powołuje swą decyzją Rada zwykłą większością głosów. 

4. Pierwszy skład Rady Fundacji wybierany jest przez Fundatorów, składa się z trzech 

osób tj.: 

a) Marek Kozłowski – Przewodniczący Rady 

b) Sebastian Żabiński 

c) Anna Szypowska 

 

i zostaje ustanowiona poprzez stosowną uchwałę Fundatorów. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z 

członkostwa lub śmierci członka Rady. 

7. Członkowie Rady Fundacji: 

- nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej; 

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, 

poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 

535); 

 

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub 

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo 

takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia 

funkcji lub trwania stosunku pracy. 

9. Z wyjątkiem pierwszego Przewodniczącego Rady, Rada wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją 

na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 

§ 16 

 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 

2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie 

członkom Zarządu absolutorium. 

4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji. 

8. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji. 

9. Nadzór nad działalnością Fundacji. 

10. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub 

o likwidacji Fundacji. 

 



§17  

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Likwidacja fundacji, połączenie z inną fundacją  

 

§ 18 

 

1. W przypadku uznania przez Zarząd konieczności likwidacji Fundacji bądź połączenia 

Fundacji z inną fundacją, podejmuje on stosowny wniosek do Rady Fundacji zwykłą 

większością głosów. 

2. Uchwała w przedmiocie likwidacji Fundacji bądź połączenia Fundacji z inną fundacją 

zapada większością 2/3 głosów Rady Fundacji, przy czym w posiedzeniu powinno 

brać udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków urzędującej Rady Fundacji. 

3. Rada Fundacji na wniosek Zarządu, w drodze uchwały może wskazać inną fundację, 

stowarzyszenie lub organizację pozarządową, która realizuje całość bądź część celi 

statutowych opisanych w § 7 niniejszego Statutu i której zostanie przekazany majątek 

rozwiązywanej Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej. 

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu, większością 2/3 głosów w 

obecności minimum 2/3 członków urzędującego Zarządu. 

 

 

 

       Podpis fundatorów 


