
STATUT FUNDACJI 

Fundacja BONIN 

w Boninie 

ROZDZIAŁ l 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1.    Siedzibą Fundacji BONIN jest miejscowość Bonin 31, 73-150 Łobez. 

2.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.    Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony. 

§ 2 

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia  

6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203 z późn. zm.) oraz 

przepisów niniejszego statutu, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym 

i Konstytucją RP. 

§ 3 

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej, określającej jej nazwę i siedzibę. 

§ 4 

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

wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

CELE l ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

§ 5 

Celem Fundacji BONIN jest prowadzenie wszechstronnej działalności służącej 

wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, 

w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin ze środowisk patologicznych lub terenów 

zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo oraz osób niepełnosprawnych; ze 



szczególnym uwzględnieniem działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, 

informacyjnej i charytatywnej. 

 

§6 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Działalność edukacyjno - profilaktyczną: 

1) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi, 

młodzieżą i ich rodzinami: 

a) zajęcia i szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej; 

b) warsztaty psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych i średnich; 

c) zajęcia integracyjne dla uczniów; 

d) obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej 

uzależnieniami oraz rodzin o niskim statusie materialnym; 

e) organizowanie placówek profilaktycznych (kluby pracy twórczej dla młodzieży i osób 

dorosłych , kluby edukacyjne dla rodziców, dzienne placówki opiekuńcze, w tym 

świetlice socjoterapeutyczne); 

f) tworzenie programów psychoedukacyjnych oraz organizowanie szkoleń w zakresie 

praktycznych umiejętności psychologicznych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; 

g) tworzenie i realizacja programów walki z bezrobociem; 

h) upowszechnianie kultury, sportu ,rekreacji i turystyki 

2. Działalność terapeutyczne - korekcyjną: 

1) organizowanie grup terapeutycznych oraz letnich i zimowych obozów dla dzieci i 

młodzieży; 

2) praca terapeutyczna z rodzinami, a w szczególności z rodzinami z problemem 

alkoholowym oraz uzależnieniem od środków odurzających; 

3) interwencje w sytuacjach kryzysowych; 

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i 

społeczna oraz ich zatrudnianie; 

3. Działalność informacyjno - konsultacyjną: 

1) organizowanie spotkań, wykładów, sesji naukowych; konsultacje i doradztwo; 



2) publikowanie opracowań i materiałów specjalistycznych; 

4. Pomoc społeczną i pracę środowiskową: 

1) podejmowanie różnorodnych inicjatyw w lokalnym środowisku społecznym na rzecz 

dzieci, młodzieży i ich rodzin; 

2) tworzenie bazy - zaplecza na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży; 

3) udzielanie wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans. 

5. Promocję i organizację wolontariatu. 

6. Opracowywanie i realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży 

szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin. 

7. Realizacja działań, mających na celu podnoszenie szans na uzyskanie zatrudnienia 

osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizowanie szkoleń, 

usługi doradcze, pomoc w znalezieniu pracy, tworzenie nowych miejsc pracy. 

8. Organizowanie imprez i spotkań o charakterze kulturalnym, plenerów malarskich, 

fotograficznych i innych. 

9.Odbudowywanie i odnowa obiektów zabytkowych, cennych dla dziedzictwa 

historyczno-kulturowego regionu i kraju. 

 

Rozdział III 

ORGANY l SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI 

§7 

1. Organami Fundacji są: 

a. Rada Fundacji  

b. Zarząd Fundacji 

2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. 

RADA FUNDACJI 

§ 8 



1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, 

opiniodawczych oraz kontrolnych. 

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do pięciu osób, powołanych na okres 

pięciu lat, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. 

3. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator, zaś kolejne zmiany w składzie 

osobowym Rady dokonywane są przez Radę. 

4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz 

zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

5. Członkowie Rady Fundacji: 

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu 

Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Fundacji jedynie zwrot 

uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji. 

 

§9 

Do zadań Rady Fundacji należy: 

1) nadzór nad działalnością Fundacji, 

2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, 

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 

4) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich 

wynagrodzenia, 

5) ocena pracy Zarządu, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności 

Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium, 

6) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu, 

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie statutu i jego zmian oraz połączenia i 

likwidacji Fundacji. 

§10 

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 



2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w 

celu składania wyjaśnień. 

3. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał większością głosów w 

obecności, co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

      §11 

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje 

ją na zewnątrz. 

2. W skład Zarząd Fundacji wchodzą dwie lub trzy osoby, powołane na okres pięciu lat, 

w tym Prezes i Wiceprezesi. 

3. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator, zaś kolejne zmiany w składzie 

osobowym Zarządu dokonywane są przez Radę Fundacji. 

4. Do zadań Zarządu Fundacji należy: 

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,  

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i odpowiadanie za realizację 

jej celów statutowych,  

c) opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów działania  

Fundacji, 

d) określanie struktury organizacyjnej Fundacji,  

e) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,  

f) zarządzanie majątkiem Fundacji,  

g) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,  

h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów; 

i) realizacja zadań przypisanych pracodawcy, j. ustalanie wielkości zatrudnienia i 

wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,  

k) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek , zrzeszeń i innych organizacji, 

l) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz 

likwidacji Fundacji. 



5. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Prezesa. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

miesiąc. 

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw 

należących do zadań Fundacji. 

8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają: 

a. Prezes i Wiceprezes - działający łącznie, 

b. Dwaj Wiceprezesi - działający łącznie, 

c. Wiceprezes i Pełnomocnik - działający łącznie w granicach 

pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi. 

ROZDZIAŁ IV 

MAJĄTEK FUNDACJI 

§ 12 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 000 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych), darowizny i zapisy, dochody ze zbiórek i akcji organizowanych 

przez Fundacje lub na jej rzecz, zyski z działalności gospodarczej, nieruchomości i 

praw pochodzących z nieodpłatnych przysporzeń lub nabyte odpłatnie oraz inne 

wpływy uzyskane ze statutowej działalności Fundacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Dochodami fundacji są: 

1) darowizny, spadki, zapisy, 

2) dotacje i subwencje osób prawnych, 

3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 

4) dochody z majątku Fundacji, 

5) odsetki bankowe, 

6) dochody z działalności gospodarczej, 



7) inne dochody. 

3. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych. 

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. 

5. Majątkiem i funduszami zarządza Zarząd Fundacji. 

6. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

8. Fundacja nie ma prawa do podejmowania działań polegających na: 

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz 

osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji 

pozostają w związku małżeńskim  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 zwane dalej „osobami bliskimi"; 

b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków 

Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku niż do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu 

Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z 

wykonywaniem zadań statutowych Fundacji; 

d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz 

ich osoby bliskie. 

Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§ 13 



Wartość środków majątkowych przeznaczonych na prowadzenie działalności 

gospodarczej Fundacji wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

 

§14 

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

działalność gospodarczą w zakresie: 

1. Działalność wydawnicza, 

2. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, 

3. Działalność związana z filmem i przemysłem wideo, 

4. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

5. Działalność związana ze sportem, pozostała; 

6. Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

7. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

§ 15 

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej 

mogą być przeznaczone na realizację jej celów statutowych. 

§ 16 

Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w § 13 

podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność. 

    § 17 

Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację. 

§ 18 

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska 

wymagane zezwolenia, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez 

przepisy prawa. 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



§ 19 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną 

fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. 

§20 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, 

lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 

§21 

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaje przekazany organizacjom, bądź 

instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji. 

Bonin, 6 listopada 2012. 

 

 

 

 


