STATUT FUNDACJI

WYRWANI Z NIEWOLI
Preambuła
Uważamy, że najskuteczniejszym sposobem prowadzącym do przemiany życia człowieka
dotkniętego wykluczeniem społecznym jest doświadczenie wiary w Miłosierdzie Boże.

My, założyciele fundacji, doświadczyliśmy różnych form nałogu i wykluczenia społecznego, a
nasze wyzwolenie psychiczne i fizyczne, które trwa kilka lat, zawdzięczamy doświadczeniu
wiary i wspólnoty Kościoła Katolickiego.

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Fundacja Wyrwani z Niewoli, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez

Fundatora Piotra Zalewskiego aktem notarialnym repertorium A numer 10596/2013
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16
dnia 26 lipca 2013 r. przed notariuszem Januszem Dąbrowskim.

2. Fundacja działa na podstawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46,
poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok

2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów wskazanych w niniejszym statucie i z

poszanowaniem obowiązującego prawa Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja w celu wykonywania swych zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe
placówki terenowe, odziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji
i stowarzyszeń.

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§3
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§4
Właściwym ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest, ze względu na
cele Fundacji, minister do spraw pracy i polityki społecznej.
§5

1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią z nazwą i siedzibą Fundacji.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Nazwa i znak graficzny Fundacji stanowią wyłączną własność Fundacji i
podlegają ochronie prawnej.

§6

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz
przyznawać

je

osobom

fizycznym,

prawnym

oraz

jednostkom

nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Fundacji.

organizacyjnym

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIALANIA

Fundacja została powołana w celu:

§7

1) zapobiegania wykluczeniu społecznemu,

2) przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym,

3) niesienia nadziei i pomocy osobom, które są dotknięte uzależnieniami, bezrobociem
lub utratą sensu życia.,

4) promowania wartości chrześcijańskich.
§8

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
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1) prowadzenie spotkań profilaktyczno-motywacyjno-ewangelizacyjnych w szkołach,
zakładach poprawczych, domach dziecka, więzieniach, ośrodkach wychowawczych
oraz innych instytucjach,

2) dzielenie się swoim doświadczeniem życiowym z perspektywy osoby uzależnionej,
która jest już wolna i żyje bez nałogów (głoszenie świadectw),

3) tworzenie i granie koncertów muzyki hip-hopowej o treściach ewangelicznych,

4) tworzenie filmów dokumentalnych z bardzo jasnym i czytelnym przekazem
ewangelizacyjnym, które mogą doskonale zapobiegać wykluczeniom oraz wszelkim
dysfunkcjom społecznym,

5) opracowywanie i redagowanie książek opartych na żywych świadectwach o
charakterze ewangelizacyjno – motywacyjnym,

6) prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującą wydawanie książek, broszur,
czasopism i wydawnictw periodycznych, publikacji multimedialnych i w Internecie

7) pomaganie ludziom w odnajdywaniu ich pasji i talentów oraz zachęcanie do ich
rozwijania,

8) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
9) organizowanie akcji charytatywnych,
10) promocję wolontariatu,

11) wspieranie organizacyjne i finansowe grupy ewangelizacyjnej „Wyrwani z niewoli",

12) realizację projektów mających na celu szerzenie wartości chrześcijańskich oraz
niesienie pomocy ludziom dotkniętym wykluczeniem społecznym,

13) organizowanie i dofinansowanie wyjazdów, pielgrzymek i rekolekcji dla wszystkich
osób, które będą tego potrzebowały,

14) organizowanie promocji książek, czasopism, filmów oraz muzyki w celu szerzenia
wartości chrześcijańskich,

15) zorganizowanie i utworzenie ośrodka dla osób wykluczonych społecznie, gdzie
odnajdą oni pomoc i szansę na zmianę swojego życia

16) zorganizowanie ośrodka ewangelizacyjnego-medialnego „Wyrwani z niewoli" dla
promocji

chrześcijańskiej

kultury,

formacji,

ewangelizacji

i

chrześcijańskiej oraz nadawania programów przez media elektroniczne.

twórczości

2. W celu realizacji zadań statutowych Fundacja podejmuje każdą inną formę działania
dopuszczoną przez przepisy prawa i służącą realizacji celów statutowych Fundacji.

3. Fundacja w realizacji celów statutowych może współpracować z urzędami publicznymi.
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4. Fundacja dla realizacji swoich celów może prowadzić odpłatną działalność pożytku
publicznego.

5. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach

zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.

6. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej
strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby
współpracujące z fundacją w innych formach prawnych.

7. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych prowadzących działalność zbieżna z jej celami.

Rozdział III. MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI
§9

1. Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 500 zł (słownie:
pięćset złotych), które stanowią fundusz założycielski Fundacji, a także ruchomości i

nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku
jej działania.

2. Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń,
b) dotacji lub subwencji osób prawnych,

c) dochodów z majątku nieruchomego lub ruchomego,
d) udziałów w zyskach osób prawnych,
e) odsetek lub lokat bankowych,

f) dotacji uzyskanych z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym programów Unii
Europejskiej i programów międzynarodowych
g) dochodów z inwestycji kapitałowych,
h) innych źródeł.

§ 10

1. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy
nie postanowili inaczej.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą
ofiarodawcy.
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Rozdział IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA
§ 11

Organami Fundacji są: Fundator i Zarząd Fundacji.

§ 12

1. Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób.

3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa

4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci.

5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,

2) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
3) istotnego naruszenia postanowień statutu.

6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.

8. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie Zarząd podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów w obecności połowy składu.
rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

W przypadku równej ilości głosów

9. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły.

10. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych Fundacji i jej
rozwoju,

2) planowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością statutową,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4) sporządzanie corocznych obowiązkowych sprawozdań finansowych Fundacji,

5) składanie corocznie właściwemu ministrowi sprawozdania ze swej działalności.
§ 13

1. Do kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawach:
1) powołania i odwołania zarządu Fundacji,
2) zmian w statucie Fundacji,

3) wytyczania głównych kierunków działania Fundacji,

2. Fundator może podjąć decyzję o przyznaniu odznak, medali honorowych, nagród i

wyróżnień, o których mowa w § 6 niniejszego statutu.
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§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym oświadczenia dotyczące spraw majątkowych,
składa Prezes, Wiceprezes lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
V. DZIALALNOSC GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 15

Dla realizacji celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarcza samodzielnie
bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granica, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 16

Zmian niniejszego statutu dokonują członkowie Zarządu w drodze uchwały podjętej
jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu. Zmiana statutu może dotyczyć
również celów Fundacji.

§ 17

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją,
na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy fundacjami.

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

3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują członkowie Zarządu w drodze uchwały
podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków Zarządu.
§ 18

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza jej ostatni Prezes.

4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji
społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.
§ 19

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
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