
STATUT 

FUNDACJI SEKTOR3 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą „Fundacja Sektor 3”, zwana dalej Fundacją jest ustanowiona przez: 

a. Stowarzyszenie POLITES, wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy 

Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000134083, 

b. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno - Społecznych TWIKS, wpisane do 

rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000285557, 

c. Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd 

Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320643, 

d. Centrum Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000331642, 

zwane dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym w dniu 17 października 2013 roku 

przez notariusza Zuzannę Zydorowicz w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, Aleja Wojska 

Polskiego nr 81/3, repetytorium A numer 759/2013. 

 

§ 2 

1. Fundacja ma osobowość prawną. 

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991, nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego Statutu. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

 

§ 3 

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. 

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

§ 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 

1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną 

działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).  

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach.  

3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej 

Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między Fundatorów, członków Rady Fundacji oraz Zarządu. 

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

§ 6 

Celem Fundacji jest: 

a. wspieranie i promocja organizacji pozarządowych, w tym podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku, nr 234, poz. 

1536 ze zm.). 

b. działalność charytatywna, 

c. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

d. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

e. promocja i organizacja wolontariatu, 

f. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

g. działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

h. działalność w sferze  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

i. działalność w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

j. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

k. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

l. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

m. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

a. prowadzenie spotkań, poradnictwa, konsultacji, szkoleń, kursów, konferencji, 

warsztatów, prelekcji i seminariów służących realizacji celów statutowych,  

b. organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów 

statutowych,  

c. organizowanie kampanii i akcji informacyjnych, 

d. organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw,  



e. organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących 

realizacji celów statutowych,  

f. organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu,  

g. wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej w 

dziedzinach ze sfery pożytku publicznego, 

h. prowadzenie i wspieranie badań naukowych dotyczących aktywności obywatelskiej 

i społeczeństwa obywatelskiego, 

i. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie przepływu 

informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających, w tym 

uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych oraz 

opracowywanie i konsultacja dokumentów formalnych w zakresie współpracy, 

j. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi a także 

organami administracji państwowej i samorządowej, w szczególności z terenu 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. 

 

§ 8 

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

z jej celami. 

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 

§ 9 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) przekazany przez Fundatorów w częściach: po 250 zł od Fundatora oraz prawa 

majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację. 

 

§ 10 

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. odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

f. działalności gospodarczej. 

 

§ 11 

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o 

przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o jego odrzuceniu. 

3. Fundacja może być udziałowcem, wspólnikiem spółek osobowych i kapitałowych w 

celu uzyskiwania dochodów przeznaczonych na działalność statutową. 

4. Fundacja nie może:  



a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w 

związku małżeńskim, we 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", 

b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników 

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) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego, 

d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

  

 

WŁADZE FUNDACJI 

 

§ 12 

1. Władzami fundacji są: 

a) Rada Fundacji, 

b) Zarząd Fundacji. 

 

 

RADA FUNDACJI 

 

§ 13 

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

2. Rada Fundacji składa się z czterech członków. 

3. W skład Rady Fundacji, z mocy Statutu, wchodzą Fundatorzy, po jednym 

reprezentancie każdego Fundatora. Każdy z Fundatorów ma prawo powołać i 

odwołać swojego przedstawiciela w Radzie Fundacji w dowolnym czasie. 

4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, 

rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji. 

5. Członkowie Rady Fundacji:  

a) nie mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji ani pozostawać z osobami 

zasiadającymi w Zarządzie Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 



c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 

poprzedni. 

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 

Rady kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i 

przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. 

  

§ 14 

1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu Fundacji lub choćby jednego z Fundatorów, zgłoszony na piśmie. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających  jednomyślnie. 

 

§ 15 

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności: 

a) powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Fundacji, 

b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Dyrektorów Fundacji, 

c) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub 

bilansu i udzielanie absolutorium, 

d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, 

e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

f) nadzór nad działalnością Fundacji, 

g) zatwierdzenie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją 

lub o likwidacji Fundacji, 

h) upoważnianie Przewodniczącego Rady do wyrażania zgody, o której mowa w 

§19 pkt. 2 Statutu. 

 

§ 16 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do: 

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących 

działalności Fundacji, 

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

 

§ 17 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób – Dyrektorów Fundacji – powoływanych 

przez Radę Fundacji na dwuletnią  kadencję. 

2. Funkcję Dyrektora Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

3. Dyrektorzy Fundacji mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem 

kadencji, w drodze uchwały. 



4. Dyrektorem Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

 

§ 18 

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

2. Zarząd Fundacji zajmuje się wszystkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji 

Rady Fundacji, a w szczególności: 

a. uchwalaniem rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

b. uchwalaniem regulaminów, 

c. sprawowaniem zarządu nad majątkiem Fundacji, 

d. ustalaniem wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia 

pracowników Fundacji, 

e. przyjmowaniem darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, 

f. występowaniem z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian Statutu 

Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji. 

3. Decyzje Zarządu podejmowane są jednomyślnie przez Dyrektorów Fundacji. 

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

5. Zarząd, do dnia 31 marca każdego roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie 

Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 

 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI 

 

§ 19 

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w kwocie do 50 000 

zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w imieniu Fundacji upoważnieni są Dyrektorzy 

Fundacji działający wspólnie.  

2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w kwocie powyżej 

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w imieniu Fundacji upoważnieni są 

Dyrektorzy Fundacji działający wspólnie, posiadający pisemną zgodę Przewodniczącego 

Rady Fundacji, uzyskaną przed dokonaniem ww. czynności.  

 

ZMIANA STATUTU 

 

§ 20 

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiana może 

dotyczyć także celu działania Fundacji, jeżeli nie prowadzi do przekształcenia Fundacji w inny 

podmiot, o odmiennym zakresie działania. 

 

 

 



POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ 

 

§ 21 

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. 

 

 

§ 22 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji. 

 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

 

§ 23 

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 Rada Fundacji. 

 

§ 24 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga 

zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

 

§ 25 

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

uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych 

celach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
stan na dzień 16.12.2013 r. 


