STATUT
FUNDACJI „PasjoDzielnia”
Rozdział I
[ Postanowienia ogólne ]
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja „PasjoDzielnia” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez
Wiolettę Piwowarską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym Repertorium A nr 611/2019 sporządzonym przez notariusza Lucynę Łatkowską-Baran w dniu 26.08.2019 roku.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wiązownica Kolonia w gminie Staszów.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji
w wybranych językach obcych.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może ustanawiać stałe i czasowe placówki
terenowe, oddziały i inne jednostki organizacyjne – zakłady, filie, biura, oddziały w kraju oraz
przedstawicielstwa za granicą.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
§4
Fundacja używa pieczęci wskazujących jej nazwę oraz dane identyfikacyjne oraz może ustanawiać
certyfikaty, medale honorowe, tytuły i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
[ Cele i zasady działania Fundacji ]
§5
Celem Fundacji jest:
1) podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) rozwój i popularyzacja kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
3) działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
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4) ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5) ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
6) ochrona środowiska,
7) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
8) wspieranie rozwoju zainteresowań i pasji,
9) wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, społecznych mieszkańców obszarów wiejskich,
10)
działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
11)
działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
12) działania na rzecz osób starszych, dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
13) propagowanie równouprawnienia, tolerancji, zrozumienia i dialogu międzyludzkiego,
14) ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój
demokracji,
15) przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści,
16) działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
17) działania na rzecz praw kobiet i ich rozwoju,
18) promowanie i wspieranie postaw liderskich,
19) ochrona i promocja zdrowia, promowania aktywnego i zdrowego trybu życia, sportu i turystyki,
20) zapobieganie wykluczeniu, m.in. społecznemu, edukacyjnemu, zawodowemu, cyfrowemu,
21) popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród społeczeństwa z dziedziny technologii,
22) działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,
23) działania na rzecz rozwoju turystyki,
24) działania na rzecz zwierząt,
25) popularyzacja budownictwa ekologicznego, inteligentnych rozwiązań energetycznych,
26) promocja i organizacja wolontariatu,
27) działania na rzecz zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
28) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
29) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
30) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
31) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
32) działalność charytatywna,
33) współpraca z innymi organizacjami i ich wspieranie.
§6
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) inspirowanie, wyzwalanie i wspomaganie inicjatyw społecznych,
2) organizowanie i prowadzenie wydarzeń kulturalnych, społecznych i charytatywnych, w szczególności: koncertów, przedstawień, pokazów, wystaw, konferencji, wyjazdów studyjnych, aukcji,
eventów, happeningów, festynów, zbiórek publicznych, akcji społecznych i charytatywnych,
3) tworzenie przestrzeni do współpracy, wzajemnego wspierania się oraz wymiany doświadczeń,
poglądów, inspiracji w obszarach zgodnych z celami Fundacji
4) organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych (kolonie, obozy, wycieczki, zimowiska,
rajdy, ogniska, biwaki, wyjazdy, warsztaty, itp.),
5) krzewienie turystyki i krajoznawstwa,
6) inicjowanie wspólnego spędzania czasu dzieci i młodzieży oraz całych rodzin poprzez organizowanie imprez kulturalnych, festynów rodzinnych, festiwali, przeglądów i plebiscytów,
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7) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w szczególności
kursów, szkoleń, seminariów i konferencji,
8) wspieranie wszelkiego rodzaju działań wychowawczych, profilaktycznych dzieci i młodzieży oraz
działalności charytatywnej i pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój społeczności lokalnej,
9) podejmowanie działań zmniejszających nierówności społeczne i marginalizację społeczną, szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenia
społeczne,
10)
wspieranie rozwoju kobiet oraz ich aktywizacja w różnych obszarach życia: społecznym, zawodowym, kulturalnym, osobistym,
11) przeciwdziałanie bezrobociu kobiet oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet
oraz równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,
12) organizowanie punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia
organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich,
13) prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków i klubów profilaktyki środowiskowej, klubów środowiskowych; poradni, kawiarni,
kin, galerii, izb pamięci oraz muzeum regionalnego, i innych służących do realizacji celów statutowych,
14) powoływanie i prowadzenie ośrodków, klubów i programów aktywizacji zawodowej i społecznej,
placówek edukacyjno-wychowawczych,
15) organizacja i prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i wychowawczych,
16) wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz dobroczynności, sportu,
czytelnictwa, sztuki, kultury, edukacji, ekologii, oświaty i ochrony zdrowia,
17) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie tradycji, popularyzację
dziedzictwa kulturowego, duchowego i kulinarnego,
18) tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych, kampanii (m.in. społecznych, edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych),
19) propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,
20) upowszechnianie wiedzy o historii regionu,
21) poprawę walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
22) ochronę zabytków i trwałego dziedzictwa kulturowego regionu,
23) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
24) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
25) ratownictwo i ochrona ludności,
26) popularyzowanie wiedzy i umiejętności wśród społeczeństwa z dziedziny technologii informacyjnych,
27) organizowanie pomocy materialnej dla rodzin objętych bezrobociem, zubożeniem,
28) podejmowanie działań wyrównujących szanse edukacyjne,
29) podejmowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci,
młodzieży i osób starszych,
30) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska i właściwego
stosunku do zwierząt oraz innych składników przyrody żywej i nieożywionej,
31) gromadzenie eksponatów i zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,
32) propagowanie turystycznych i kulturowych walorów regionu,
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33) współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, środkami masowego przekazu, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych;
34) gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
35) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i kolportażowej;
36) inne działania służące realizacji celów statutowych.
§7
1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie
te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd w drodze uchwały.
3. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut –
działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących
do celów statutowych Fundacji.
5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział III
[ Majątek i dochody Fundacji ]
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) sponsoringu,
7) dochodów z działalności odpłatnej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 10
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
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2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazującego.

Rozdział IV
[ Władze Fundacji ]
§ 11
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tych organów ustalone uchwałą Zarządu.
3. Osobom wchodzącym w skład władz Fundacji przysługuje prawo do zwrotu kosztów, poniesionych w związku z wykonywaniem przez nich zadań statutowych.
§ 12
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Wyboru składu Zarządu, jego rozszerzenia lub uzupełnienia dokonuje Fundatorka. W przypadku
śmierci Fundatorki lub utraty przez nią zdolności do czynności prawnych, jej uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu przejmuje Zarząd.
3. Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, zaś pozostali członkowie Zarządu na 5letnią kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
2) odwołania przez Fundatorkę,
3) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
4) śmierci członka Zarządu.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
3) uchwalanie regulaminów,
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, w tym wynagrodzenia członków Zarządu,
5) przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) decydowanie o połączeniu z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
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9) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
§ 15
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie (jednoosobowo).
2. Do składania oświadczeń majątkowych do wysokości 10.000 zł uprawniony jest każdy członek
Zarządu samodzielnie, zaś powyżej 10.000 zł – dwaj członkowie Zarządu działający łącznie i w
porozumieniu, z tym, że jednym z nich winien być Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Rozdział V
[ Postanowienia końcow e ]
§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany statutu mogą
dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
§ 17
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
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…………………………………………………
Podpis Fundatorki
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