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JEDNOLITY TEKST STATUTU 

FUNDACJI UWOLNIENIE 

Nr KRS 0000197380 

Aktualny na dzień 28 marca 2017 roku 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja UWOLNIENIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Małgorzatę Stańczyk, 

Zbigniewa Sobczaka, Witolda Skrzypczyka, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przed 

notariuszem Gabrielą Specht w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 2, dnia 11 lutego 1992 roku, 

repertorium 266, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach  / Dz. U.  z 2016 

roku,  poz. 40 z późniejszymi zmianami / oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Siedzibą Fundacji jest Łódź. 

 

§ 4 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia. 

 

§ 6 

Fundacja ma prawo powoływania ośrodków, oddziałów i filii na terenie swego działania. 

 

§ 7 

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

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ  II 

Cele i zasady działania Fundacji 

 

§ 8 

Celem Fundacji jest rozwiązywanie problemów społecznych oraz ich negatywnych konsekwencji, kryzysów 

życiowych, bezrobocia, zagrożenia wykluczeniem społecznym, niskiego poziomu wiedzy i umiejętności, a w 

szczególności: 

1. pomoc osobom uzależnionym w rozwiązywaniu problemów związanych z nałogiem oraz 

w zaadoptowaniu się do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

2. pomoc wszechstronną rodzinom uzależnionym, 

3. stworzenie bazy materialnej i terapeutycznej umożliwiającej działalność terapeutyczną i profilaktyczną, 

4. prowadzenie działalności oświatowo – profilaktycznej, 

5. współpraca z ogólnopolskimi i światowymi ośrodkami zajmującymi się problematyką uzależnień, 

6. skupianie wokół Fundacji osób, organizacji i instytucji mogących pomóc w realizacji celów Fundacji, 
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7. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 

8. wdrażanie programów Unii Europejskiej m.in. w obszarze rynku pracy, pomocy społecznej, zdrowia, 

edukacji i rolnictwa, 

9. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, 

10. prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz byłych więźniów oraz osób, które przebywają w 

zakładach karnych, 

11. prowadzenie diagnozy i terapii psychologicznej i psychiatrycznej dla różnych grup odbiorców, 

12. reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

13. propagowanie i popularyzacja społecznych aspektów kultury. 

 

§ 9 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizowanie, finansowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych i edukacyjno–oświatowych  

z osobami uzależnionymi w szczególności od alkoholu, jedzenia, z osobami  w kryzysie i z osobami 

niepełnosprawnymi, 

2. organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych z rodzinami osób uzależnionych i niepełnosprawnych, 

3. organizowanie pomocy finansowej dla osób dotkniętych nałogiem oraz dla ich rodzin, 

4. pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych po zakończeniu terapii, 

5. kształcenie osób zajmujących się terapią, 

6. tworzenie ośrodków , warsztatów, zakładów terapeutycznych i rehabilitacyjnych, 

7. gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych, 

8. prowadzenie działalności informacyjno – oświatowej oraz wydawniczej w celach profilaktycznych, 

9. współpracę  z  placówkami medycznymi, wychowawczymi i naukowymi, 

10. inicjowanie badań naukowych dotyczących problemów uzależnień, 

11. przyznawanie i finansowanie nagród i stypendiów, 

12. prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez badania i działania edukacyjne 

dla kierowców, 

13. prowadzenie działań edukacyjno-readaptacyjnych na rzecz bezrobotnych i zagrożonych społecznym 

wykluczeniem w szczególności mieszkańców obszarów wiejskich, 

14. prowadzenie działań szkoleniowych w tym dla podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich,  

15. współpracę z placówkami systemu oświaty z zakresie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i 

szkoleniowego,  

16. wsparcie rodzin m.in. poprzez prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego, 

17. organizacja spotkań, warsztatów, wystaw, konferencji, seminariów, kursów, wizyt w odpowiednich 

obiektach (np. muzea, kina, teatry) dla podopiecznych Fundacji, 

18. organizowanie i finansowanie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

19. wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym, 

20. uczestnictwo w przetargach i konkursach na realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – 

profilaktyki, walki z wykluczeniem społecznym i innych, 

21. pełnienie roli organu założycielskiego i prowadzenie domów pomocy społecznej, zakładów aktywności 

zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów integracji społecznej, zakładów opieki zdrowotnej i 

innych form organizacyjnych mogących wesprzeć realizację celów Fundacji. 

 

§ 10 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, 

których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 
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ROZDZIAŁ  III 

Majątek i dochody Fundacji 
 

§ 11 

Majątek Fundacji stanowią: 

1. fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 800,00/osiemset/ złotych. 

2. środki finansowe, nieruchomości i prawa majątkowe nabyte przez Fundacje w toku jej działania. 

 

§ 12 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem. 

 

§ 13 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: 

1. darowizn, spadków i zapisów, 

2. subwencji osób prawnych, 

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

4. wpływów z czynszów najmu i dzierżawy majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 

5. dotacji, 

6. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, 

7. dochodów z działalności zbieżnej z celami Fundacji 

8. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji, o ile zostanie podjęta na mocy uchwały Zarządu i po 

uzyskaniu wpisu Fundacji do rejestru przedsiębiorców. 

 

§ 14 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 

Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej. 

 

§ 15 

Osoba fizyczna lub prawna, która dokonała darowizny, dotacji lub subwencji na rzecz Fundacji, może uzyskać tytuł 

Sponsora Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundatorów. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty. 

 

ROZDZIAŁ  IV 

Organy Fundacji 

 

§ 16 

Organami Fundacji są: 

1. Rada Fundatorów 

2. Zarząd Fundacji 

 

§ 17 

Rada Fundatorów składa się z  Fundatorów . W skład Rady Fundatorów mogą zostać powołane, na mocy uchwały 

tej Rady, także inne osoby (donatorzy), w szczególności takie które wniosły na rzecz Fundacji środki w wysokości 

określonej przez Radę Fundatorów.  

 

§ 18 

Członkami Rady Fundatorów mogą być także członkowie Zarządu Fundacji. 

 

§ 19 

Rada Fundatorów pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. 
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§ 20 

1. Uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków Rady, 

chyba, że poszczególne przepisy statutu stanowią inaczej. 

2. W przypadku nieobecności Fundatora na posiedzeniu Rady Fundatorów dopuszczalne jest oddanie przez niego 

głosu na piśmie bądź przez ustanowionego pełnomocnika w przedmiocie konkretnej uchwały.  

3. W razie potrzeby Rada Fundatorów może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, 

korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie mają zapewnioną możliwość 

oddania głosu i wyrazili zgodę na taki sposób podejmowania decyzji. 

4. W przypadku równości głosów, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 21 

Do kompetencji Rady Fundatorów należy: 

1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

2. ustalanie zmian statutu, 

3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,  

4. podejmowanie uchwał o zmianie celu Fundacji, o połączeniu Fundacji z inną fundacją o zbieżnych lub 

pokrewnych celach,  

5. podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji oraz uchwały o przeznaczeniu majątku Fundacji po jej 

likwidacji, 

6. podejmowanie uchwał o pełnieniu funkcji przez członków Zarządu za wynagrodzeniem, 

7. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród i wyróżnień, 

8. podejmowanie uchwał o formie i wysokości wsparcia na rzecz innych osób prawnych i fizycznych, których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji, 

9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, 

10. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Fundacji. 

 

§ 22 

Fundacją kieruje i zarządza Zarząd Fundacji. 

 

§ 23 

1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony przez 

Radę Fundatorów. 

2. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić zarówno Fundatorzy, jak i inne osoby spoza ich grona. 

 

§ 24 

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:  

1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundatorów 

2. odwołania przez Radę Fundatorów, 

3. śmierci członka Zarządu. 

 

§ 25 

Radzie Fundatorów służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jej członków – w każdym czasie. 

 

§ 26 

W stosunkach wewnętrznych pomiędzy Radą Fundatorów a Zarządem, Radę Fundatorów może reprezentować 

wyznaczony przez nią Pełnomocnik. Wybór Pełnomocnika następuje zwykłą większością głosów w drodze 

uchwały powziętej przez Radę Fundatorów. 

 

§ 27 

Zarząd posiada następujące kompetencje: 
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1. reprezentuje Fundację na zewnątrz, 

2. ustala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, 

3. wytycza aktualne kierunki działania Fundacji i nadzoruje ich prawidłowa realizację, 

4. kieruje na bieżąco działalnością  Fundacji, zgodnie z jej celami, statutem oraz obowiązującymi przepisami, 

5. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, 

6. przyjmuje darowizny, subwencje, spadki i zapisy, 

7. ustala organizację wewnętrzną Fundacji, tworzy i likwiduje zakłady gospodarcze lub inne jednostki 

organizacyjne, w których fundacja może prowadzić działalność, 

8. ustala kierunki, formy i rozmiary działalności Fundacji, 

9. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Fundacji, 

10. uchwala regulaminy organizacyjne zakładów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, w 

których Fundacja może prowadzić działalność, 

11. powołuje i odwołuje kierowników zakładów i jednostek, o których mowa w pkt 7, 

12. składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdania z działalności Fundacji 

 

§ 28 

Dla zapewnienia specjalistycznej obsługi technicznej, organizacyjnej i prawnej Fundacji Zarząd może utworzyć 

Biuro Fundacji, które będzie podporządkowane Prezesowi Zarządu. 

 

§ 29 

Zarząd może ustalić regulamin Biura Fundacji. Zarząd  powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji. 

 

§ 30 

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków 

Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 31 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków Zarządu jednoosobowo. 

 

§ 32 

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenie może zwołać każdy członek Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ V 

Działalność gospodarcza Fundacji 

 

§ 33 

1. Fundacja może, w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych, prowadzić w kraju i za 

granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dodatkową w stosunku do działalności 

statutowej, działalność gospodarczą, samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami, zaś dochód z tej 

działalności będzie przeznaczany na działalność statutową.  

2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej w zakładach 

gospodarczych lub innych jednostkach organizacyjnych. 

3. O podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub zaprzestania jej prowadzenia decyduje Zarząd Fundacji 

na podstawie stosownej uchwały, w której określona zostanie także wartość środków majątkowych fundacji 

przeznaczonych na działalność gospodarczą nie mniejsza niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych..  Podjęcie działalności 

gospodarczej wymaga wpisu Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. W przypadku powzięcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji składa 

wniosek o wpis Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd składa wniosek o wykreślenie 

Fundacji z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
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§ 34 

1. W przypadku powzięcia przez Zarząd uchwały o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację, 

przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być : 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską 

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem  

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

86.90.D Działalność paramedyczna 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzieindziej niesklasyfikowana. 

2. Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w Statucie wymaga uprzedniej zmiany 

Statutu i wpisu takiej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 35 

W przypadku powzięcia przez Zarząd uchwały o podjęciu działalności gospodarczej przez Fundację kierunki i 

rozmiary działalności gospodarczej Fundacji ustala Zarząd. Zarząd sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą 

Fundacji. 

 

§ 36 

Zakres działania zakładów gospodarczych lub innych jednostek organizacyjnych oraz zakres uprawnień i 

obowiązków kierowników zakładów lub innych jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny 

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, uchwalony przez Zarząd Fundacji. 

 

§ 37 

Kierownik zakładu lub innej jednostki organizacyjnej jednoosobowo kieruje zakładem lub inną jednostką 

organizacyjną, ponosząc przed Zarządem Fundacji odpowiedzialność materialną. 

 

ROZDZIAŁ  VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 38 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansowa i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi przepisami 

prawa.  

 

§ 39 

1. Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. 

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

 

 

 

§ 40 
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1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej 

środków finansowych i majątku. 

2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem 

Fundacji wskazanych w tym celu przez Radę Fundatorów. 

3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała Rady Fundatorów o likwidacji stanowi 

inaczej. 

 

§ 41 

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje uchwałą Rada Fundatorów. 

2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu może dotyczyć również zmiany celów, dla których realizacji Fundacja 

została powołana oraz sposobów ich realizacji. 

3. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

 

Łódź, dnia 28 marca 2017 roku 

 

 

Małgorzata Stańczyk – Prezes Zarządu ………………………………. 

 

 

 

Michał Stańczyk – Wiceprezes Zarządu ……………………………….. 


