
STATUT FUNDACJI IMERION

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1

1. Fundacja działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Fundacja Imerion zwana
dalej  „Fundacją”.  Ustanowiona  została  przez  Magdalenę  Dankowską  zwaną  dalej
„Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Krzysztofem Januszem
Leszczyńskim,  w  dniu  10.07.2019  w  Kancelarii  Notarialnej  w  Bydgoszczy  przy  ulicy
Dworcowej 13 Repetytorium A nr 2416/2019.

2. Fundacja  prowadzi  działalność  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  Fundacjach  z  dnia  6
kwietnia  1984r.,  ustawy z  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Ministrem właściwym dla realizacji celów Fundacji jest minister właściwy ds. zabezpieczenia
społecznego.

§3
Siedzibą Fundacji jest Kozielec, gmina Dobrcz, województwo kujawsko-pomorskie.

§4
1. Terenem  działania  Fundacji  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  zwłaszcza  powiat

bydgoski.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki kapitałowe a także przystępować do
spółek.

§5
1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI  

§6
1. Celami fundacji są:

1.) Aktywizowanie intelektualne oraz fizyczne osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym, materialnym lub zdrowotnym.

2.) Wspieranie aktywności społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, materialnym lub zdrowotnym.

3.) Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4.) Podnoszenie jakości życia społecznego poprzez promowanie ekologicznego i zdrowego 
stylu życia.

5.) Upowszechnianie sportu wśród społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży.



6.) Przygotowanie i prowadzenie programów aktywizujących seniora, wpływających na 
poprawę jakości życia osób starszych.

7.) Integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych.

8.) Wspomaganie i promowanie edukacji w zakresie opieki senioralnej.

9.) Organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności.

10.) Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

11.) Promowanie idei podnoszenia własnej wartości, poprzez działanie na rzecz osób 
starszych i niepełnosprawnych.

12.) Promowanie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

13.) Działanie na rzecz społeczności lokalnej, m.in. osób niepełnosprawnych, osób w wieku 
emerytalnym, dzieci i osób w trudnej sytuacji życiowej.

14.) Promowanie i organizowanie wolontariatu.

§7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym celem podniesienia poziomu i jakości ich życia.

2) Aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych poprzez
propagowanie i upowszechnianie ruchu fizycznego i sprawności intelektualnej.

3) Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz działań podnoszących sprawność ruchową i 
intelektualną osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

4) Organizowanie różnych form aktywności fizycznej, takich jak imprezy sportowe i 
rekreacyjne, wycieczki i wyjazdy.

5) Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych, 
warsztatów, spotkań, zajęć ruchowych, wystaw, festiwali, festynów, imprez kulturalnych, 
których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami Fundacji.

6) Współpracę z podmiotami życia publicznego m.in. administracją rządową i samorządową,
organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami pomocy społecznej.

7) Świadczenie różnorodnych form pomocy dla społeczności lokalnej.

8) Działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i 
rozwiązań ekologicznych.

9) Prowadzenie działalności wydawniczej w różnych formach,  przygotowywanie publikacji i
ich promowanie.

10)  Organizowanie konferencji, spotkań.

11)  Udział w targach i wystawach oraz wspieranie działań przy ich organizowaniu.

12)  Zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, 
zgodnych z celami Fundacji.

13)  Pozyskiwanie wsparcia sponsorów krajowych i zagranicznych.

14)  Działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie celów statutowych Fundacji.

15)  Organizowanie wystaw, kiermaszy oraz imprez okolicznościowych prezentujących cele 
Fundacji.

16)  Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów fundacji.

§8



1. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. 

2. Działalność określona w § 7 może mieć charakter nieodpłatny oraz odpłatny.

3. Działalnością odpłatną Fundacji jest również:

1) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub 

b) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

2) sprzedaż przedmiotów darowizny.

4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i 
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI  

§9
1. Majątek Fundacji stanowi: 

1) fundusz (kapitał) założycielski ustalony w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, 
który został przekazany przez Fundatora w formie środków pieniężnych,

2) wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne, jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje,

3) środki pochodzące z Unii Europejskiej,

4) środki pochodzące od innych organizacji międzynarodowych, 

5) mienie nabyte i pozyskane przez Fundację w toku działania.

§10
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą z:

1) darowizn, spadków i zapisów,

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) odsetek  od  lokat  kapitałowych  i  papierów  wartościowych  oraz  innych  odsetek
bankowych,

4) dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach,

5) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

6) działalności odpłatnej pożytku publicznego,

7) dochodów z majątku Fundacji,

8) innych działań zgodnie ze statutem.

§11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do

realizacji  wszystkich  celów  Fundacji,  o  których  mowa  w  §  6,  chyba,  że  ofiarodawcy
postanowili inaczej.

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



§12
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

3. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

4. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i
udziałach,  w  nieruchomościach  oraz  w  ruchomościach  stanowiących  w  rozumieniu
obowiązujących przepisów środki trwałe. 

5. Majątek  i  dochody  Fundacji  są  przeznaczone  na  realizację  celów statutowych,  zgodnie  z
ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§13
1. Organami Fundacji jest Zarząd i Rada Fundacji.

2. Fundator podejmuje decyzje w zakresie swych kompetencji w formie uchwał.

3. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce mogą wstąpić następcy prawni.

§14
1. Fundator może działać przez swych pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał
lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.

§15
1. Zarząd  Fundacji  składa  się  z  1  (jednej)  do  3  (trzech)  osób  w  tym  Prezesa  Fundacji  i

Wiceprezesa Fundacji.

2. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji.

3. Prezesem  Fundacji,  Wiceprezesem  Fundacji  lub  Członkiem  Zarządu  Fundacji  może  być
Fundator.

4. Powołanie Zarządu Fundacji następuje na czas pięciu lat.

5. Członkostwo  w  Zarządzie  ustaje  z  chwilą  upływu  kadencji,  rezygnacji,  śmierci  członka
Zarządu albo w skutek odwołania.

6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności  co najmniej
połowy członków.  W razie niemożności  podjęcia  uchwały głos Prezesa Fundacji  liczy się
podwójnie.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

8. Członkowie  Zarządu  mogą  pozostawać  z  Fundacją  w  stosunku  cywilno-prawnym lub  w
stosunku pracy, także na stanowisku niezwiązanym z obowiązkami Zarządu, a potrzebnym
do realizacji celów Fundacji.

9. Fundacja może zatrudniać pracowników, w tym Członków Zarządu i Fundatora.

§16
1. Prezes Fundacji pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.



2. Do składania  oświadczeń woli,  zawierania  umów, zaciągania  zobowiązań  uprawniony  jest
Prezes Fundacji jednoosobowo, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek
Zarządu wraz z Pełnomocnikiem Zarządu działający łącznie.

§17

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

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy: 

1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, 

2) sporządzanie należnych sprawozdań finansowych i merytorycznych,

3) uchwalanie regulaminów,

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

5) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

6) nadzór nad działalnością Fundacji,

7) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

8) podpisywanie umów,

9) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,

10) ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji,

11) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją,

12) reprezentacja Fundacji na zewnątrz,

13) podejmowanie  decyzji  o  współpracy z  osobami,  z pomocą których Fundacja  realizuje
swoje cele,

14) podejmowanie  decyzji  we  wszystkich  innych  sprawach  niezastrzeżonych  do
kompetencji innych organów.

§18
Rada Fundacji jest organem stanowiącym, opiniodawczo-doradczym oraz kontrolnym Fundacji.

§19

1. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. Członków Rady Fundacji
powołuje i odwołuje Fundator.

2. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych,

które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) złożenia rezygnacji,
b) utraty  praw  obywatelskich  na  skutek  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka,
d) odwołania przez Fundatora,
e) wystąpienia  innych  okoliczności,  które  decyzją  Rady  Fundacji  uniemożliwiają  lub

utrudniają  w  znaczny  sposób  pełnienie  funkcji  przez  Członka  Rady  Fundacji  albo
powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady.

5. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie. Z tytułu pełnienia funkcji
mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne



miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.

§20

1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy
członków  Rady  Fundacji.  W  przypadku  równości  głosów  decyduje  głos
Przewodniczącego Rady Fundacji. 

3. Członkowie  Rady  Fundacji  wybierają  spośród  siebie  Przewodniczącego  oraz
Wiceprzewodniczącego.  Przewodniczący  kieruje  pracami  Rady  oraz  zwołuje  i
przewodniczy posiedzeniom Rady.

4. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na
pół roku.

5. Fundator może wejść w skład Rady Fundacji, o ile złoży oświadczenie w tej sprawie, co
nie podlega głosowaniu.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.

§21
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) nadzór  i  kontrola  nad  działalnością  Fundacji,  w  szczególności  kontrola  stanu
majątkowego Fundacji,

2) przedstawianie  Zarządowi  opinii  w  przedmiocie  priorytetów  w  bieżącej  działalności
Fundacji,

3) konsultowanie  i  opiniowanie  programów  działania  Fundacji  i  rocznych  planów
finansowych,

4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi stosownych umów,

5) przyjmowanie  rocznych  sprawozdań  Zarządu  z  działalności  Fundacji  oraz  udzielanie
członkom Zarządu absolutorium,

6) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Fundatora,

7) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,

8) rozstrzyganie o zgodności działań władz Fundacji ze statutem. 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU  

§22
1. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora. 

2. Zarząd Fundacji może proponować zmiany Statutu. 

3. Zmiana statutu może dotyczyć także celów Fundacji.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§23

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

2. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

§24



1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku wyczerpania
się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu Fundacji lub Rady 
Fundacji.

§25
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.


