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STATUT 

 
Fundacja Wspierania  

Integracji Osób Niepełnosprawnych 

STREFA INTEGRACJI 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych STREFA INTEGRACJI, zwana 

dalej Fundacją, ustanowiona przez: 

Tomasza i Olgę Kierstanów 

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dagmarę 

Duczmal w kancelarii notarialnej Dagmara Duczmal w Poznaniu, w dniu 15.10.2018 r., 

działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

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

 

§ 2 

 

Fundacja ma osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. 

2. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Wspierania Integracji Osób Niepełnosprawnych 

STREFA INTEGRACJI.  

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. 

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

w wybranych językach obcych. 

 

§ 4 

 

Nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, 

pracy i polityki społecznej. 

 

§ 5 

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami  

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 
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Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 6 

 

1. Głównym celem Fundacji jest wspieranie integracji osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem osób pełnosprawnych, szerzenie wiedzy na temat możliwości stojących 

przed osobami niepełnosprawnymi i wspieranie ich rozwoju oraz wpływ na 

zwiększenie tolerancji i pozytywnego postrzegania osób z niepełnosprawnością 

Pozostałe cele Fundacji to: 

1) prowadzenie i promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

3) edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, 

4) prowadzenie działań wspierających samodzielność dorosłych osób 

niepełnosprawnych, 

5) promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 

6) wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw, 

7) zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, 

8) pomoc materialna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 

9) pomoc i wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych, 

10) edukacja, szkolenie  i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 

 

§ 7 

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie zajęć i warsztatów integracyjnych dla osób pełno-  

i niepełnosprawnych, rozwijających różne umiejętności i kompetencje dla 

różnych grup wiekowych i społecznych, 

2) wspieranie i inicjowanie działań związanych z integracją osób zagrożonych 

wykluczeniem, w tym osób niepełnosprawnych, 

3) organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

4) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, warsztatów oraz kursów, 

5) tworzenie i realizowanie programów edukacyjnych, 

6) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynku pracy, 

7) aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez działania z zakresu kultury, 

ekologii, sportu, turystyki, rekreacji, rozrywki, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, 

8) pośrednictwo pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9) organizowanie, współorganizowanie oraz wspieranie działań osób 

niepełnosprawnych z zakresu kultury, ekologii, sportu, turystyki, rekreacji, 

rozrywki, edukacji, twórczości rękodzielniczej, 

10) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach 

życia społecznego, w odniesieniu do aktywizacji społecznej, zawodowej  

i kulturalnej osób niepełnosprawnych, 

11) finansowanie badań naukowych, 

12) udzielanie pomocy materialnej szpitalom i placówkom służby zdrowia, 

13) udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, 

14) organizowanie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby 

niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim, 

15) tworzenie centrów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
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16) organizowanie rehabilitacji i terapii dla osób niepełnosprawnych, 

17) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie, 

18) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie specjalistycznych materiałów 

edukacyjnych i informacyjnych związanych z niepełnosprawnością, 

19) finansowanie i wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji, 

20) finansowanie i produkcja filmów i audycji edukacyjnych, 

21) organizowanie koncertów, konferencji, seminariów, sympozjów, festiwali, 

szkoleń i wykładów oraz imprez mających na celu realizację celu statutowego 

Fundacji, 

22) współpraca ze specjalistami różnych specjalności realizująca cele statutowe 

Fundacji, 

23) organizowanie zbiórek pieniężnych dla celów statutowych Fundacji, 

24) współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 

25) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych 

Fundacji. 

2. Cele statutowe i sposoby ich realizacji określone w paragrafie 6 i 7 ustępie 1 mogą być 

realizowane przez Fundację zarówno jako odpłatna, jak i nieodpłatna działalność 

statutowa. 

 

§ 8 

 

1. Dla osiągnięcia celów statutowych Fundacja może również:  

1) wspierać inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom 

statutowym Fundacji, a także współdziałać z organami administracji państwowej  

i samorządu terytorialnego oraz z organizacjami społecznymi, 

2) zatrudniać pracowników. 

 

 

Majątek i dochody Fundacji 

 

§ 9 

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 200,00 (dwieście) złotych oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 10 

 

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą 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 i lokat bankowych. 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie 

na działalność statutową. 
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Władze Fundacji 

 

§ 11 

 

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. 

2. Fundatorzy Fundacji wchodzą w skład pierwszego Zarządu, powołują skład Zarządu  

i zatwierdzają sprawozdanie finansowe. 

3. Fundatorzy tworzą Radę Fundacji składającą się z Fundatorów, z kompetencjami 

wskazanymi w niniejszym statucie. Ze swego grona Rada Fundacji wyłania 

przewodniczącego Rady. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów, głos 

przeważający ma Przewodniczący Rady. 

4. Fundatorzy mogą upoważnić w formie pisemnej pełnomocnika do wykonywania 

czynności Fundatorów, wynikających z niniejszego statutu, w stosunku do Fundacji  

w zakresie i okolicznościach wskazanych w pełnomocnictwie. 

 

 

Zarząd Fundacji 

 

§ 12 

 

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. 

3. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 

4. Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu. Prezesem Zarządu może być jeden z Fundatorów. 

5. Pozostałych członków Zarządu powołują Fundatorzy.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to 

pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

kwalifikowaną większością głosów (2/3 głosów przy co najmniej połowie obecnych 

członków Zarządu) Zarządu Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni 

członkostwa w Zarządzie Fundacji. 

7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji  

z członkostwa lub śmierci członka Zarządu. 

8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. 

9. W umowach pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu, także w sporach z nimi 

reprezentuje Fundację Prezes Zarządu lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. 

10. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zarządu. 

11. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków 

Fundacji. 

§ 13 

 

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

2. Do zadań Zarządu należy: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,  

2) sporządzanie sprawozdań finansowych, 

3) uchwalanie regulaminów, 

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, 
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5) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników 

oraz Zarządu Fundacji, 

6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów, 

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

8) uchwalanie zmian statutu Fundacji. 

 

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

głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

 

 

Sposób Reprezentacji 

 

§ 14 

 

Prawo do reprezentowania Fundacji przed organami administracji publicznej, skarbowej, 

podatkowej, egzekucyjnej, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz prawo do 

składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji mają dwaj członkowie Zarządu działający 

łącznie. 

 

Zmiana Statutu 

 

§ 15 

 

Zmian w statucie dokonuje Zarząd podejmując uchwały kwalifikowaną większością głosów 

(2/3 głosów przy co najmniej połowie obecnych członków Zarządu) za zgodą Fundatorów. 

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. 

3. O połączeniu z inną fundacją decydują Fundatorzy. 

 

Likwidacja Fundacji 

 

§ 17 

 

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 powołują i odwołują Fundatorzy. 

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd kwalifikowaną większością głosów (2/3 głosów 

przy co najmniej połowie obecnych członków Zarządu) za zgodą Fundatorów. 
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§ 18 

 

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

uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 
 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta 

Poznania 

 


