
STATUT FUNDACJI
Fundacja BONIN

w Boninie

Tekst jednolity

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.
1. Celem Fundacji BONIN jest:
1) prowadzenie  wszechstronnej  działalności  służącej  wyrównywaniu  szans  grup

słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem, w tym dzieci, młodzieży i
ich  rodzin  ze  środowisk   lub  terenów  zaniedbanych  gospodarczo,  społecznie,
kulturowo  oraz  osób  niepełnosprawnych;  ze  szczególnym  uwzględnieniem
działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i charytatywnej;
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2) prowadzenie działalności pożytku publicznego, tj. działalności społecznie użytecznej,
w tym w szczególności w formie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa;

3) przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym;
4) wspieranie,  inspirowanie  i  aktywizacja  środowisk  lub  terenów  zaniedbanych

gospodarczo,  społecznie,  kulturowo  oraz  osób  niepełnosprawnych,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  działalności  społecznej,  edukacyjnej,  kulturalnej,
informacyjnej i charytatywnej;

5) prowadzenie szeroko pojętej  działalności  edukacyjnej,  w tym w zakresie edukacji
nieformalnej i pozaformalnej, uczenia się przez całe życie (lifelong learning),

6) opracowanie i realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży
szkolnej i akademickie, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin,

7) wspieranie,  inicjowanie  i  upowszechnianie  przedsięwzięć  w  obszarze  sportu,
aktywności fizycznej, rekreacji, turystyki, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, a
także profilaktyki i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego i zdrowego trybu
życia;

8) wspieranie, inicjowanie i upowszechnianie przedsięwzięć w obszarze kultury, sztuki,
mediów, dizajnu;

9) podnoszenie  świadomości  społecznej  i  kulturowej,  w tym kształtowanie  wspólnej,
europejskiej tożsamości kulturowej i społecznej;

10)promowanie  postaw  prospołecznych  i  społeczeństwa  obywatelskiego,
przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji;

11)działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów i  współpracy
między  społeczeństwami  w  szczególności  inkluzji  społecznej  środowisk
migranckich i uchodźczych;

12)inicjowanie  i  wspieranie  działań  na  rzecz  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
społecznych,  w  tym  uzależnień  i  dysfunkcji  społecznych,  w  tym  przemocy  w
rodzinie.

13)wspieranie i inicjowanie działań terapeutycznych;
14)promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych utratą pracy lub

pozostających bez pracy;
15)podejmowanie  działań  służących  rozwojowi  przedsiębiorczości,  zatrudnienia  i

mobilności pracowników;
16)wspieranie,  inicjowanie  i  upowszechnianie  przedsięwzięć  w  obszarze  nauki  i

gospodarki, promocji innowacyjności, nowych technologii;
17)prowadzenie,  wspieranie  rozwoju  naukowego  i  upowszechnianie  działań

proinnowacyjnych i ICT;
18)prowadzenie  działań  na  rzecz  wspierania  rozwoju  polskiego  modelu  ekonomii

społecznej,  włączenia  społecznego  i  walki  z  ubóstwem,  integracji  i  reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
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19)prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji (m.in. intelektualnej,
kulturalnej,  psychicznej  i  fizycznej,  społecznej,  obywatelskiej)  osób  w  wieku
emerytalnym, osób starszych i osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodziny;

20)działanie  na  rzecz  społecznej  odpowiedzialności,  zrównoważonego  rozwoju,
ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody;

21)odbudowywanie  i  odnowa  obiektów  zabytkowych,  cennych  dla  dziedzictwa
historyczno-kulturowego regionu i kraju;

22)prowadzenie  działań  wspomagających  rozwój  społeczności  lokalnych,
samorządnych   wspólnot,  organizacji  pozarządowych  i  innych  instytucji
działających  na  rzecz  dobra  publicznego  w  różnych  dziedzinach  życia
społecznego;

23)pozyskiwanie środków  na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

2. Fundacja realizuje  swoje  cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego:
1) Działalność odpłatna pożytku publicznego:

a.a) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
a.b) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
a.c) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
a.d) PKD 72.20.Z  –  Badania  naukowe  i prace  rozwojowe  w dziedzinie  nauk

społecznych i humanistycznych
a.e) PKD  78.10.Z  –  Działalność  związana  z wyszukiwaniem  miejsc  pracy

i pozyskiwaniem pracowników
a.f) PKD  78.30.Z  –  Pozostała  działalność  związana  z udostępnianiem

pracowników
a.g) PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
a.h) PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe
a.i) PKD 85.31.A – Gimnazja
a.j) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
a.k) PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
a.l) PKD  85.51.Z  –  Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz zajęć

sportowych i rekreacyjnych
a.m) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
a.n) PKD  85.59.B  –  Pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowane
a.o) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
a.p) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
a.q) PKD 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie

indziej niesklasyfikowana
a.r) PKD  87.30.Z  –  Pomoc  społeczna  z zakwaterowaniem  dla  osób

w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
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a.s) PKD  88.10.Z  –  Pomoc  społeczna  bez  zakwaterowania  dla  osób
w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

a.t) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
a.u) PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
a.v) PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
a.w) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
a.x) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
a.y) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie

indziej niesklasyfikowana.

2) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
a) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek
b) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
d) PKD  72.20.Z  –  Badania  naukowe  i prace  rozwojowe  w dziedzinie  nauk

społecznych i humanistycznych
e) PKD  78.10.Z  –  Działalność  związana  z wyszukiwaniem  miejsc  pracy

i pozyskiwaniem pracowników
f) PKD  78.30.Z  –  Pozostała  działalność  związana  z udostępnianiem

pracowników
g) PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne
h) PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe
i) PKD 85.31.A – Gimnazja
j) PKD 85.32.B – Zasadnicze szkoły zawodowe
k) PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
l) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

i rekreacyjnych
m) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
n) PKD  85.59.B  –  Pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej

niesklasyfikowane
o) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
p) PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
q) PKD  86.90.E  –  Pozostała  działalność  w zakresie  opieki  zdrowotnej,  gdzie

indziej niesklasyfikowana
r) PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym

wieku i osób niepełnosprawnych
s) PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym

wieku i osób niepełnosprawnych
t) PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
u) PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
v) PKD 93.12.Z – Działalność klubów sportowych
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w) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
x) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
y) PKD  94.99.Z  –  Działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie

indziej niesklasyfikowana.

§ 6.
a.i.1. Fundacja  realizuje  swoje

cele statutowe poprzez:
1) Inicjowanie i organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, odczytów, dyskusji i

innych działań służących realizacji celów statutowych;
2) Organizowanie wycieczek, wymian międzynarodowych;
3) Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
4) Inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych, społecznych, gospodarczych,

edukacyjnych i naukowych;
5) Współpracę  z  krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  organizacjami  i

instytucjami,  z  którymi  taka  współpraca  okaże  się  potrzebna  dla  zadań
statutowych Fundacji;

6) Opracowywanie  i  realizacja  programów  stypendialnych  i  szkoleniowych  dla
młodzieży  szkolnej  i  akademickiej,  wolontariuszy  oraz  specjalistów  z  różnych
dziedzin;

7) Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej, itp.;
8) Inicjowanie  i  organizacja  wydarzeń  i  konkursów  artystyczno-kulturalnych,

sportowych i naukowych;
9) Kształcenie  lokalnych  liderów  i  animatorów  życia  społecznego,  kulturalnego  i

gospodarczego;
10)Pozyskiwanie środków na cele statutowe;
11)Inne, prawem dozwolone.

a.i.2. Fundacja  realizuje  swoje  cele  samodzielnie  lub
współpracując z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi.

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.
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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. Rada Fundacji jest niezależna od Zarządu Fundacji, a jej członkowie:
a) nie  mogą być  członkami  Zarządu Fundacji  ani  pozostawać  z  nimi  w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu,  w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej;

b) nie  byli  skazani  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne  ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  członka  Rady  Fundacji  zwrot
uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż
przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze  przedsiębiorstw  ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 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.
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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.
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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. Zabrania się:
a) udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  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,  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  zwane  dalej

„osobami bliskimi";
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b) przekazywania  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 bezpośrednio wynika z

celu statutowego Fundacji,

d) zakupu 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
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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, 9 listopada 2017 .
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