STATUT FUNDACJI PRZYSTAŃ I WALCZ

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Fundacja Przystań i Walcz, zwana dalej „Fundacją,” została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 27.02.2017 r. przez: Grzegorza Idzi, Danutę Lewinską, Przemysława
Lewinskiego oraz Macieja Sowę, zwanymi dalej „Fundatorami”.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984r.
(Dz. U. Z 1984r. nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 96 poz. 873
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
3. Ministrem właściwym do nadzoru fundacji jest minister właściwy do spraw rodziny.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Rumianek.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe
i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą, oraz może tworzyć i przystępować do
spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
3. Terenem prowadzenia działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja Przystań i Walcz.
2. Fundacja posługuje się znakiem wyróżniającym ją wśród innych organizacji.

3. Nazwa i znak Fundacji podlegają ochronie prawnej.
4. Fundacja posiada własną pieczęć zawierającą następujące dane: nazwę, adres
siedziby, numer KRS. Fundacja używa pieczęci.
5. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się nazwą w języku obcym.

Rozdział II. Cele i zasady działalności.
§5
Celami działania Fundacji są:
1. wspieranie rodzin we wszechstronnym (intelektualnym, społecznym, psychicznym
i fizycznym) wychowywaniu dzieci;
2. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez propagowanie tradycyjnych, chrześcijańskich wartości takich jak miłość, wolność, prawda, sprawiedliwość, przyjaźń i pokój;
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
4. pozaszkolna działalność edukacyjna oparta na wartościach chrześcijańskich w zakresie
wzmacniania relacji rodzinnych;
5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
6. wspomaganie działalności kulturalnej i rekreacyjnej wyższych uczelni;
7. wspieranie osób oraz organizacji chrześcijańskich w ich harmonijnym rozwoju.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie rajdów i obozów rekreacyjnych, takich jak spływy kajakowe, obozy
górskie, rajdy piesze lub rowerowe, obozy żeglarskie i inne, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2. organizowanie wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji, kursów, seminariów;
3. angażowanie w swe działania środowiska akademickiego poprzez współpracę z władzami
wyższych uczelni i organizacjami studenckimi, a także innymi organizacjami mającymi
na względzie dobro studentów;

4. prowadzenie stron internetowych Fundacji;
5. działalność przez media społecznościowe;
6. wspieranie działalności osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
7. działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji, polegającą na wydawaniu broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu;
8. współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym z kościołami i związkami wyznaniowymi i innymi organizacjami chrześcijańskimi w Polsce i za granicą;
9. udzielanie darowizn celowych kościołom i organizacjom chrześcijańskim na cele
związane z rozwojem ewangelizacji i chrześcijańskiej formacji;
10. ukierunkowane wspieranie liderów chrześcijańskich w ich rozwoju i działalności.
§7
1. Fundacja w swojej działalności kieruje się podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zasadami sprawiedliwości społecznej.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
a w szczególności osób, o których mowa w § 5 Statutu Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego.
4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.

Rozdział III. Organy Fundacji
§8
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§9
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych przez
Radę Fundacji.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Prawo odwoływania Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków oraz powoływanie
kolejnych Zarządów Fundacji lub poszczególnych ich członków przysługuje Radzie
Fundacji.
4. Fundator może zostać członkiem Zarządu Fundacji.
5. Skład Zarządu Fundacji na pierwszą kadencję powołują Fundatorzy, na kolejne Rada
Fundacji.
6. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić
przez więcej niż jedną kadencję.
7. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Decyzję
o zawarciu umowy o pracę z członkiem Zarządu Fundacji oraz wysokości związanego
z nią wynagrodzenia podejmuje Rada Fundacji.
§10
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy wszystko to co postanowieniami niniejszego
statutu nie zostało zarezerwowane dla Rady Fundacji, między innymi:
1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2. gospodarowanie majątkiem Fundacji;
3. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania oraz budżetu Fundacji;
4. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, dotacji i subwencji;
5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji, a także dla osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych; z wyłączeniem decyzji o zatrudnieniu członka Zarządu Fundacji;
6. sporządzanie i przedstawianie właściwym organom państwowym sprawozdań z działalności Fundacji;

7. występowanie z wnioskami do Rady Fundacji o zmianę statutu Fundacji, połączenia
z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.
§11
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego
członek Zarządu Fundacji.
2. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy jego Prezes, a w razie jego nieobecności
upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej
ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
4. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu
Fundacji, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Fundacji.
5. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo zgodę
na pisemne głosowanie.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
§ 13
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą:
1. pisemnej rezygnacji z prac w Zarządzie Fundacji;
2. odwołania przez Radę Fundacji;
3. śmierci członka Zarządu Fundacji;
4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej lub
przestępstwo skarbowe.

§ 14
1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów Fundacji lub osób przez nich wskazanych oraz
z osób przez nich powołanych. Pierwszą Radę Fundacji stanowią wyłącznie Fundatorzy.
2. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, przy czym
pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji wskazują Fundatorzy.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek:
1. pisemnej rezygnacji;
2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
3. śmierci;
4. podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Rady Fundacji decyzji o wykluczeniu z powodu działania na szkodę fundacji.
4. W przypadku rezygnacji ustępujący członek Rady Fundacji może wskazać osobę o nieposzlakowanej opinii, która zajmie jego miejsce w Radzie Fundacji.
5. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Fundacji w sposób określony w ust. 3 pkt 2,
3 i 4 lub niewskazania osoby, o której mowa w ust. 4, Rada Fundacji jednomyślnie
wybiera nowego członka Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji może powołać nowych członków Rady Fundacji, przy czym w takim razie
wymagana jest jednomyślność Rady Fundacji.
7. Obrady Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji.
8. Obrady Rady Fundacji mogą być prowadzone z użyciem elektronicznych środków
komunikacji.
9. Rada Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków Rady Fundacji z wyjątkiem § 14 ust. 3 pkt 4, ust. 5 i ust. 6 oraz § 23 ust. 1.
10. Jeżeli z powodu ustania członkostwa w Radzie Fundacji liczba jej członków spadnie
poniżej 2, brakującego członka Rady Fundacji powołuje pozostały członek Rady
Fundacji samodzielnie.
11. W przypadku śmierci ostatniego członka Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji
z chwilą powzięcia przez Zarząd Fundacji informacji o śmierci ostatniego członka Rady

Fundacji, na mocy niniejszego postanowienia Statutu tracą status członków Zarządu
Fundacji i stają się automatycznie członkami Rady Fundacji.
§15
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
2. doradzanie Zarządowi Fundacji;
3. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
4. sprawowanie kontroli działalności Fundacji;
5. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie im
wynagrodzenia;
6. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji lub jego poszczególnych członków;
7. podjęcie uchwały w sprawie tworzenia przez Fundację spółek prawa handlowego,
przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego;
8. uchwalanie zmian statutu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
Fundacji;
9. podejmowanie decyzji odnośnie upadłości i likwidacji Fundacji;
10. powoływanie nowych Członków Rady Fundacji;
11. wybór Przewodniczącego Rady Fundacji;
12. podejmowanie decyzji odnośnie połączenia się Fundacji z innymi fundacjami;
13. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, biur, zakładów, agencji i innych jednostek oraz
placówek Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot
działalności, organy i ich kompetencje.
§16
W celu wykonania swoich kompetencji Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty
Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz
dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

Rozdział IV. Majątek Fundacji.
§17
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów w kwocie
pieniężnej 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej
ustanowienia, oraz środki finansowe, prawa, nieruchomości i ruchomości otrzymane lub
nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§18
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić
w szczególności z:
1. darowizn;
2. spadków i zapisów;
3. subwencji osób prawnych;
4. dochodów ze zbiórek publicznych, organizowanych na mocy odrębnych przepisów;
5. odpłatnej działalności pożytku publicznego;
6. dotacji, ofiarności publicznej, środków z funduszy publicznych, grantów itp.;
7. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
8. odsetek bankowych;
9. innych wpływów.
§19
1. Wszelkie przychody Fundacja przeznaczy na realizację celów określonych w niniejszym
statucie. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.
2. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
w dowolny sposób do realizacji celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
3. Przychody ze zbiórek publicznych mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem,
dla jakiego je zorganizowano.

§20
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji po zapoznaniu się ze
szczegółami składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli
w chwili składania tego oświadczenia w sposób oczywisty stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe. W przeciwnym przypadku Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o odrzuceniu spadku.
§21
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział V. Postanowienia końcowe.
§ 22
1. Statut Fundacji i cel Fundacji mogą być zmienione.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu Fundacji podejmuje Rada Fundacji
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
§ 23
1. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ¾ głosów w obecności minimum ¾ składu Rady Fundacji.
2. Likwidatora (lub likwidatorów) wyznacza Rada Fundacji. Likwidatorowi (lub likwidatorom) przysługują uprawnienia Zarządu Fundacji.
§ 24
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji
w sposób wskazany przez Radę Fundacji.
§ 25
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podpisy Fundatorów:

Grzegorz Idzi _________________________________
Danuta Lewinska

________________________________

Przemysław Lewinski ________________________________
Maciej Sowa ________________________________

Sporządzono dnia 27 lutego 2017 r.
Zmieniono uchwałą Rady Fundacji z dnia 4 kwietnia 2017 r.

