Statut
Fundacji Aktywności Zawodowej
§1
1. Paweł Czapliński, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym
w dniu 12 sierpnia 2008 r. w Gdańsku, Fundację o nazwie: Fundacja Aktywności
Zawodowej, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r.
o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundator za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej, może przekazać swoje
zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
Celem Fundacji jest:
1. Prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności osób
niepełnosprawnych,
2. Prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób
niepełnosprawnych,
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup
społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci,
kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia;
4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
§4
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność osób defaworyzowanych, ich aktywność zawodową
i społeczną.
2. Prowadzenie pośrednictwa pracy, giełd pracy i innych form działania
służących podejmowaniu pracy przez osoby objęte opieką fundacji,
3. Prowadzenie szkoleń, imprez, akcji promocyjnych i konferencji,
4. Organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych),
5. Działalność gospodarczą służącą trenowaniu umiejętności zawodowych osób
niepełnosprawnych oraz innych społeczności defaworyzowanych,
6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
7. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
§5
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte
przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1500 zł.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
b. darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych,
w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych
dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
e. odsetek i depozytów bankowych, zysków z akcji, udziałów i obligacji,
f. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
g. działalności gospodarczej prowadzonej, jeśli będzie prowadzona przez
fundację,
h. Inna związana z celami fundacji.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może
nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane
przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. Całość dochodów Fundacji przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
6. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub
pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji,
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 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”,
b. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
d. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub
pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§7
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Decyzję o rozpoczęciu
działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może być
działalność związana pośrednio z celami statutowymi Fundacji:
a. działalność reklamowo-marketingowa,
b. działalność związana z pośrednictwem pracy,
c. produkcja utworów artystycznych: literackich, muzycznych, teatralnych,
plastycznych, fotograficznych, filmowych i innych,
d. działalność wydawnicza,
e. prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych,
f. organizacja imprez dochodowych, targów i aukcji,
g. reprodukcja komputerowych nośników informacji,
h. organizacja szkoleń, kursów, seminariów i warsztatów,
i. prace badawczo-naukowe,
j. usługi hotelowe,
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez
wyodrębnione organizacyjnie jednostki,
4. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje
i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez
Zarząd Fundacji.
5. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§8
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.
§9
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków powołanych na czas
nieokreślony.
2. Zarząd jest powoływany przez Fundatora.
3. Fundator powołując Zarząd wskazuje funkcje jego członków: Prezesa oraz od jednego
do dwóch wiceprezesów,
4. Jeżeli Fundator zmarł albo z innych przyczyn nie może powoływać i odwoływać
członków Zarządu, a brak jest osoby, która wykonywałaby jego prawa, do Zarządu
powołuje i z Zarządu odwołuje Prezes Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia,
zrzeczenia się mandatu lub odwołania przez Zarząd Fundatora,

§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych
do kompetencji innych organów,
e. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
f. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
g. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
h. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składa jeden członek Zarządu.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im
wykonanie odpowiednich opracowań.
§ 11
1. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić
w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.
5. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami
Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie
zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów;
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji
sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu
specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
3. Nie udzielenie absolutorium zarządowi obliguje Fundatora do odwołania, w ciągu 30
dni, Zarządu oraz powołanie nowego składu.
§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
Zmiany statutu dotyczące celów określonych w akcie założycielskim wymagają zgody
fundatora.
§ 15
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu,
dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła
likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na
cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom
pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele
statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

