
 

STATUT 

FUNDACJI HOMINI 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja HOMINI zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Aldonę Krawczyk - Mil zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym, repertorium A                

nr 8165/2008, sporządzonym przez notariusza Krystynę Paszek w kancelarii notarialnej                

w Chorzowie, ul. Wolności numer 39 lokal 9, w dniu 26 czerwca 2008 roku działa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

 

§ 2 

 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. 

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki 

społecznej. 

3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony. 

 

§ 4 

 

1. 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. 

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

w wybranych językach obcych. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

 

§ 6 

 

Celami Fundacji są: 

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia                  

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,                          

w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; 



2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie 

obywatelskim; 

3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 

4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;   

6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7. Ochrona i promocja zdrowia; 

8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

9. Wspieranie społecznej i zawodowej aktywności obywateli, w tym między innymi takich 

grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, 

kobiety, młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia; 

10. Działania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków; 

11. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet              

i mężczyzn; 

12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;  

15. Promowanie i wspieranie rozwoju turystyki (w tym turystyki socjalnej) i agroturystyki 

oraz podejmowanie działań na rzecz przedsięwzięć turystycznych; 

16. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji; 

17. Wspieranie edukacji i wychowania; 

18. Działalność oświatowa na rzecz dzieci i młodzieży; 

19. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                 

a także działania wspomagające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; 

21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwĳania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

22. Promocja i organizacja wolontariatu. 

 

§ 7 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających 

samodzielność obywateli; 

2. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych, innych 

instytucji i osób fizycznych; 

3. Organizowanie m.in.: spotkań, konferencji, warsztatów, wykładów, wyjazdów 

studyjnych, wycieczek; 

4. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych, zgodnie z zapisami § 11 niniejszego statutu; 

5. Opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową; 

6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie; 

7. Działalność edukacyjno-szkoleniową, promocyjną, doradczą, wydawniczą i badawczą; 

8. Wspieranie i promowanie działalności organizacji pozarządowych; 

9. Organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi Fundacji; 



10. Gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy                          

i doświadczeń na temat organizacji pozarządowych i instytucji, wdrażanych projektów, 

sposobów ich finansowania, inicjatyw podejmowanych przez organizację; 

11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi               

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 

§ 8 

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji 

oraz współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych 

celów zbieżnych z jej celami statutowymi. 

 

Majątek i dochody Fundacji. 
 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 (trzech tysięcy) 

złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

a) darowizn, spadków, zapisów; 

b) dotacji i subwencji oraz grantów; 

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

d) dochodów z majątku Fundacji; 

e) odsetek bankowych; 

f) dochodów z działalności gospodarczej. 

2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć zakłady i inne 

jednostki organizacyjne, zwane dalej zakładami. Kierujący zakładem ponosi 

odpowiedzialności przed Zarządem Fundacji za wyniki działalności zakładu. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, odsetek               

i działalności gospodarczej mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko                  

z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie                   

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

§ 11 

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie i na zasadach 

określonych w statucie. 

2. Wszelkie zmiany w zakresie działalności gospodarczej Fundacji muszą zostać 

poprzedzone naniesieniem odpowiednich zmian w statucie, zgodnie z zapisami § 15 

niniejszego statutu.  

3. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących 

celom fundacji. 

4. Z zastrzeżeniem § 11 punkt 1-3, Fundacja może prowadzić działalność w zakresie: 



I. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z) 

II. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z) 

III. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z) 

IV. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                         

i zarządzania (70.22.Z) 

V. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych                              

i humanistycznych (72.20.Z) 

VI. Wydawanie książek (58.11.Z) 

VII. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

VIII. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych (59.11.Z) 

IX. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych                        

i  komputerowych (62.09.Z) 

X. Działalność portali internetowych (63.12.Z) 

XI. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (63.99.Z) 

XII. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,                    

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z) 

XIII. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                        

i zarządzania (70.22.Z) 

XIV. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z) 

XV. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników (78.10.Z) 

XVI. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) 

XVII. Wychowanie przedszkolne (85.10.Z) 

XVIII. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(85.51.Z) 

XIX. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z) 

XX. Nauka języków obcych (85.59.A) 

XXI. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

XXII. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z) 

XXIII. Opieka dzienna nad dziećmi (88.91.Z) 

XXIV. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z) 

XXV. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z) 

XXVI. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z) 

XXVII. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z) 

XXVIII. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

(85.51.Z) 

XXIX. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z) 

XXX. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

(68.20.Z) 

XXXI. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) 

XXXII. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (77.12.Z) 

  



 

Władze Fundacji. 
 

§ 12 

 

1. Władzę w Fundacji stanowi Zarząd Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez 

fundatora na pięcioletnią kadencję. 

3. Fundator może być członkiem Zarządu. Fundator może pełnić funkcję Prezesa 

Zarządu. 

4. Zarząd Fundacji w całości, lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez 

fundatora przed upływem kadencji. 

 

§ 13 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. 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. 

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością 

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku Zarządu 

dwuosobowego, dla podjęcia uchwały potrzebna jest jednomyślność. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać fundatorowi Roczne 

sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

Sposób Reprezentacji. 
 

§ 14 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem 

majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie.  

2. W sprawach majątkowych – Prezes Fundacji – jednoosobowo, Wiceprezes Fundacji  - na 

zasadach reprezentacji łącznej (Wiceprezes Zarządu uprawniony jest składać 

oświadczenia woli tylko łącznie z Prezesem Zarządu). 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 15 

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów 

dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 



 

Połączenie z inną fundacją. 

 

§ 16 

 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej 

zmianie cel Fundacji. 

§ 17 

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje 

zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia 

przez fundatora. 

 

Likwidacja Fundacji. 

 

§ 18 

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub 

w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje fundator. 

 

§ 19 

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu 

wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora. 

 

§ 20 

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone  na 

rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

 
 


