Uchwała nr 1/2018 z dnia 26.02.2018 r.
Fundatorek fundacji Miejsce ludzi
w sprawie statutu fundacji Miejsce ludzi.
Niniejszym Fundatorki Katarzyna Anna Dworaczyk oraz Agnieszka Marta Pietlicka uchwalają statut
fundacji Miejsce ludzi w następującym brzmieniu:

STATUT FUNDACJI MIEJSCE LUDZI
Postanowienia ogólne

1.

2.

§1
Fundacja Miejsce Ludzi, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Annę Dworaczyk
oraz Agnieszkę Martę Pietlicką zwane dalej Fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Magdaleną Gwiazda w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Poznaniu
przy ulicy Dąbrowskiego 57/3, w dniu 02.02.2018 r., działa na podstawie przepisów prawa
polskiego, w tym Ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.
§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

1.

2.

§3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§4

Fundacja posiada osobowość prawną.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
Celami Fundacji są:
1) wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – także z upośledzeniami, zarówno w pełnym
zakresie, jak i częściowo (spektrum);
2) upowszechnianie Porozumienia bez Przemocy, Systemu Wewnętrznej Rodziny, Rodzicielstwa
Bliskości, metody terapeutyczno-rozwojowej „Focusing” i innych metod oraz postaw
stawiających na poszanowanie potrzeb: jednostki, w rodzinach i organizacjach, również poprzez
działalność wydawniczą, muzyczną i filmową;
3) niesienie wsparcia osobom będącym w różnego rodzaju kryzysach: emocjonalnych,
psychicznych, duchowych, fizycznych, społecznych;
4) wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury poprzez zapraszanie na
organizowane przez Fundację akcje;
5) wspieranie rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu
potrzeb;
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6) zapobieganie i przeciwdziałanie problemom społecznym, takim jak dyskryminacja, wykluczenie,
przemoc fizyczna i werbalna, wobec jednostek, w rodzinach, w grupach społecznych;
7) wspieranie aktywności artystycznej i społecznej, poprzez organizowanie form działalności
społeczno-kulturalnej;
8) podnoszenie kwalifikacji psychologicznych, doskonalenie kompetencji społecznych artystów,
nauczycieli, animatorów kultury, psychologów, trenerów, krytyków oraz wolontariuszy;
9) rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań mających na celu aktywizację
społeczną i zawodową oraz podnoszenie świadomości;
10) propagowanie w społeczeństwie i w poszczególnych grupach zawodowych idei mediacji i
minimediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów;
11) podejmowanie działań na rzecz integralnego rozwoju człowieka i podnoszenia jego świadomości
psychicznej, intelektualnej, duchowej, fizycznej i społecznej;
12) udzielanie wsparcia w zakresie samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
funkcjonowania w rodzinie, środowisku zawodowym, w społeczeństwie;
13) podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków oraz mechanizmów działania
przemocy werbalnej;
14) zapobieganie występowania zjawiska przemocy werbalnej;
15) pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich aspektach dotyczących osób pozostających w
kryzysie.
§6
Cele fundacji realizowane będą poprzez:
1) działalność edukacyjno-naukową, w tym: prowadzenie oraz organizowanie, jednorazowo oraz w
formie cykli rozłożonych na moduły – wykładów, warsztatów, szkoleń, treningów, webinariów tj.
seminariów całościowo lub częściowo odbywających się za pomocą technik audio lub
internetowych, konferencji, akcji edukacyjnych, kulturalnych, społecznych;
2) prowadzenie oraz organizowanie interaktywnych procesów rozwoju, porad, mediacji oraz
(psycho)terapii – indywidualnej, grupowej, rodzinnej;
3) organizowanie i prowadzenie grup wsparcia;
4) współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, krytykami, psychologami,
trenerami oraz wolontariuszami;
5) współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami
państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w tym
podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową;
6) organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, w tym wystaw, imprez, wernisaży,
pokazów, koncertów, spotkań, spektakli i innych form działalności społeczno-kulturalnej;
7) działalność wydawniczą w zakresie:
a) publikacji książkowych, prasowych, raportów i analiz o tematyce związanej z celami Fundacji,
b) prowadzenia serwisu internetowego w przedmiocie działalności Fundacji;
8) upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub
telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i
telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.
§7
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji ze
zbieżnymi z jej celami.
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2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może być
międzynarodowych organizacji o takim samym profilu działania.

członkiem

krajowych

i

Majątek i dochody fundacji
§8
Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3 000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych oraz
składniki majątkowe przeznaczone na realizację celu fundacji. Majątek Fundacji stanowi ponadto
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) dotacji i subwencji oraz grantów;
3) przychody z majątku Fundacji;
4) odsetek bankowych.

1.
2.
3.

§ 10
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji

§ 11
1. Organem Fundacji jest Zarząd.
2. Fundacja może posiadać Radę Fundacji lub Konwent Fundatorek. Członków Rady Fundacji lub
Konwentu Fundatorek powołują Fundatorki.
Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 12
Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa
Zarządu.
Pierwszy skład Zarządu Fundacji, ze wskazaniem funkcji członków Zarządu, powoływany jest
przez Fundatorki w drodze jednomyślnej uchwały na pięcioletnią kadencję.
Kadencja Zarządu, trwa pięć lat począwszy od daty podjęcia uchwały o powołaniu członków
Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
W skład zarządu mogą wchodzić Fundatorki.
Po upływie kadencji ustępujący Zarząd Fundacji wskazuje swoich następców poprzez podjęcie
uchwały.
Zarząd Fundacji może powołać nowego Członka Zarządu w okresie trwania kadencji. Kadencja
nowo wybranego Członka Zarządu kończy się wraz z kadencją całego Zarządu.
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8.

Członkowie Zarządu pełnią funkcje nieodpłatnie lub odpłatnie. Członkowie Zarządu mogą być
zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub innej umowy lub pełnić swoje funkcje
na podstawie samego powołania.
9. Fundacja ponosi koszty związane ze sprawowaniem zarządu przez członka Zarządu.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji,
2) odwołania w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu
Fundacji,
3) utraty zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci członka Zarządu.
11. W przypadku działalności Członka Zarządu sprzecznej ze statutem Fundacji lub braku aktywności
członka Zarządu na rzecz Fundacji w okresie co najmniej 6 miesięcy może nastąpić jego
odwołanie w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu
Fundacji.
§ 13
1.
2.

1.
2.

3.
4.

1.

W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentują pozostali członkowie
Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę, umowy zlecenia, inne umowy o
współpracę, zarówno w zakresie pełnienia funkcji członka Zarządu, jak i w innym, dotyczącym
pracy lub usług na rzecz Fundacji.

§ 14
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) wyznaczanie kierunków działania Fundacji;
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
3) realizacja celów statutowych;
4) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
5) uchwalanie regulaminów;
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
8) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów;
9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
10) występowanie z wnioskiem do Fundatorki i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji.
Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest opracować roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
§ 15
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
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2.
3.
4.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując Członków Zarządu o terminie na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 16
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym w sprawach zaciągania
zobowiązań oraz rozporządzania prawem o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł
(dziesięć tysięcy zł) składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji przy czynnościach dotyczących zaciągania
zobowiązań oraz rozporządzania prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 zł (dziesięć
tysięcy zł) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym
Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

1.

Zmiana Celu lub Statutu
§ 17
1. Zmiana celów Fundacji następuje poprzez podjęcie przez Zarząd jednomyślnej uchwały podjętej
w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu, a następnie podjęcia przez Zarząd Fundacji – na
tych samych zasadach - uchwały zmieniającej Statut w tym zakresie.
2. Zmian w statucie Fundacji, innych niż wskazane w ust. 1, dokonuje Zarząd Fundacji w postaci
uchwały podjętej w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
Likwidacja Fundacji

1.
2.
3.
4.

§ 18
Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a
także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w
obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Fundacji.
Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja
służyła. Zarząd Fundacji wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może
on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
Ograniczenia działalności Fundacji

§ 19
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków
jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim,
wspólnym pożyciu 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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;
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3)

4)

wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników, oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Połączenie z inną fundacją.

1.
2.

§ 20
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywniejszego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją może nastąpić, na skutek uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie
przy obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.

§ 21
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

………………………………………………
Katarzyna Anna Dworaczyk

……………………………………………
Agnieszka Marta Pietlicka
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