
Statut fundacji

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja OD NOWA” 

z siedzibą w Kleczewie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Pietrowa zwanego dalej
Fundatorem,  aktem  notarialnym  sporządzonym  w  Kancelarii  Notarialnej  Piotr  Chojnacki,
Aleksander  Chojnacki,  Piotr  Łaźniak  Spółka  Cywilna  w  Koninie   dnia  24  września  2014  r.,
repertorium A nr 10962/2014.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest Kleczew

 

§ 4. 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.

§ 5. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 6. Celami Fundacji są: 

1. promowanie trzeźwego stylu życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
2. profilaktyka i edukacja przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz HIV/AIDS,
3. pomoc ofiarom przemocy i narkomanom oraz ich rodzinom,
4. prowadzenie bardzo szeroko pojętej rehabilitacji,
5. postrehabilitacja i postresocjalizacja, w tym osób niepełnosprawnych,
6. integracja osób ze środowisk w trudnościach,
7. pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery 
mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości,
8. organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin,
9. troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych,
10. dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka), 
11. organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe 
wykorzystanie czasu wolnego, ubogacenie wypoczynku,
12. angażowanie w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, uwrażliwianie na potrzeby 
bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej,
13. wychowywanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonywanie, do sumienności, 
przedsiębiorczości, a także do gotowości niesienia pomocy młodzieży,

14.  inicjowanie  i  wspieranie  działalności  na  rzecz  procesu  zmian  cywilizacyjnych,  edukacyjnych,
społecznych i kulturowych mających na celu wytworzenie ludziom warunków równych szans rozwoju
intelektualnego, społecznego, zawodowego i kulturalnego oraz zwiększenie spójności społecznej,



15. inicjowanie i  wspieranie działalności  na rzecz aktywizacji  społecznej,  zawodowej i  edukacyjnej
mającej na celu rozwój pracowników i przedsiębiorstw, a w przypadku osób nieaktywnych zawodowo
podjęcie  przez  nich  zatrudnienia,  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  i  podwyższanie
edukacyjnych kompetencji osób dorosłych oraz rozwój intelektualny społeczeństwa,

16.  szeroko  rozumiana  działalność  umożliwiająca  osobom  i  rodzinom,  a  także  ich  otoczeniu
środowiskowemu,  przezwyciężanie  trudnych  sytuacji  życiowych  przy  wykorzystaniu  uprawnień
przysługujących fundacjom, ich zasobów i możliwości, w tym zwłaszcza poprzez udzielanie wsparcia
emocjonalnego,  informacyjnego,  instrumentalnego  i  rzeczowego  (m.in.  poprzez  poradnictwo
psychologiczne, zawodowe i prawne jak również wsparcie materialne i finansowe),

17. kształcenie, ocena, pozyskiwanie wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rynku,

18. podejmowanie inicjatyw mających na celu aktywizacje i rozwój obszarów wiejskich,

§ 7. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. utworzenie i prowadzenie terapeutycznych placówek dla osób zażywających i uzależnionych od 
środków psychoaktywnych,
2. organizowanie pomocy postrehabilitacyjnej dla osób, które ukończyły leczenie,
3. realizację programów w dziedzinie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
4. organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu uzależnień,
5. przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji,
6. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą 
działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
7. pomoc społeczną dla osób uzależnionych i ich rodzin,
8. utworzenie i prowadzenie poradni leczenia uzależnień,
9. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
10. wspieranie rozwoju rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, zawodowym i 
ekonomicznym, a w szczególności w zakresie realizowania zadań oświatowych, wychowawczych i 
opiekuńczych,
11. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
12. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
13. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,
14. udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zgodnych z celami 
statutowymi Fundacji,
15. organizowanie spotkań i wymiany wiedzy oraz informacji w zakresie działalności pożytku 
publicznego realizowanego przez Fundację,
16. podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji

§ 8. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.



Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 9. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc 00/100 
złotych)  oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej 
działania.

§ 10. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) subwencji od osób prawnych,

4) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

5) odsetek bankowych,

6) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

7) dochodów z działalności gospodarczej,

8) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

9) dywidend i zysków z akcji udziałów w spółkach,

10) innych źródeł prawnie dozwolonych.

§ 12. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego 
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 13. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 14. Radę Fundacji powołuje fundator na czas nieokreślony, który określa również liczbę 
członków Rady 

§ 15. Rada jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, zarządzających i nadzorczych.

§ 16. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 17. Jeśli nic innego nie wynika z postanowień niniejszego Statutu, uchwały Rady zapadają 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady. W 
przypadku parzystej liczby członków Rady, w razie równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.



§ 18. Do Rady należy: 

1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

2) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu,

4) podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§ 19. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 2 osób i jest powoływany na czas nie oznaczony
przez Radę Fundacji z wyjątkiem pierwszego zarządu, który powołuje Fundator.

§ 20. Radzie służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w 
przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody 
Fundacji.

§ 21. Zarząd, z zastrzeżeniem § 22, wybiera ze swego grona Prezesa.

§ 22. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady 
Fundacji.

§ 23. Zarząd w szczególności: 

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

3) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

4) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

5) prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady 
wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

6) uchwala regulaminy,

7) podejmuje decyzji o faktycznym rozpoczęciu działalności gospodarczej.

§ 24. Jeśli nic innego nie wynika z postanowień niniejszego Statutu, Zarząd podejmuje uchwały 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W 
przypadku zarządu dwuosobowego, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 25. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 27. Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z
obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą. Decyzję o podjęciu 
działalności gospodarczej jej zakresie i formach prowadzenia podejmuje Zarząd w formie 
uchwały. 



Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 28. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością 
głosów przy obecności minimum połowy członków Rady Fundacji.

Rozdział VII 

Postanowienia Końcowe

§ 29. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 30. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 31. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej 
uchwały podjętej przy obecności minimum połowy członków Rady Fundacji i po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 32. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w 
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 33. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji jednogłośnie przy 
obecności minimum połowy członków Rady Fundacji.

§ 34. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 35. W przypadku śmierci Fundatora, wszelkie prawa przysługujące Fundatorowi na podstawie
niniejszego  statutu,  przysługują  spadkobiercom  Fundatora.  Spadkobiercy  Fundatora  powinni
wskazać spośród siebie jedną osobę, która wykonywać będzie prawa przysługujące Fundatorowi.

§ 36. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


