STATUT FUNDACJI EDUKACYJNEJ ODiTK
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Edukacyjna ODiTK", zwana dalej Fundacją, działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (Dz. U. z 1991 roku,
Nr 46, póz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 wraz z późniejszymi
zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Gdańsk.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do spółek i fundacji. Fundacja
może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział 2
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celami Fundacji są:
1. Budowanie solidarnego, włączającego, ceniącego różnorodność społeczeństwa.
upowszechnianie idei praw człowieka, praw obywatelskich oraz doceniania
różnorodności,
działania na rzecz ograniczania zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie
osób narażonych na wykluczenie społeczne, do wejścia na rynek pracy, utrzymania
zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego,
tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych, w tym przestrzeni i narzędzi
koniecznych dla efektywnej self- adwokatury grup mniejszościowych i/lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich sprawach ich dotyczących,
wspieranie rozwoju kompetencji osób i instytucji w obszarze realizacji polityki i
procedur równych szans i różnorodności w głównym nurcie działalności,

wspieranie rozwoju kompetencji osób i instytucji w zakresie ułatwiania przez nie
dostępu do oferowanych przez nie miejsc pracy oraz usług osobom i społecznościom,
które mogą mieć ten dostęp utrudniony
2. Rozwój spójności i aktywności społecznej:
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
promocja i organizacja wolontariatu
działalność wspierająca współpracę
świadomość wspólnoty globalnej

międzyregionalną,

międzynarodową oraz

promocja i rozwój przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwoju oraz etycznego i
zaangażowanego społecznie biznesu
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
zagrożonych zwolnieniem z pracy, wykonujących pracę poniżej swoich kompetencji,
powracających na rynek pracy
promowanie uniwersalnego projektowania i włączania grup interesariuszy na
wszystkich etapach procesu (od diagnozy potrzeb, poprzez projektowania, aż po
realizację i ewaluację) w celu poprawy infrastruktury mieszkaniowej, budynków
publicznych, przestrzeni miejskich, rekreacyjnych i innych oraz usług społecznych
przede wszystkim poprzez
wspieranie działań i ruchów społecznych dążących do większego udziału obywatelek i
obywateli w kształtowaniu polityk, przestrzeni miasta i okolic, usług społecznych i
wszelkich aspektów życia społecznego.
działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze usług
społecznych i biznesu,
działania na rzecz rozwoju kompetencji kadr instytucji szkoleniowo-doradczych w
zakresie powyżej opisanych obszarów,
budowanie zasobów wiedzy i narzędzi koniecznych do skutecznego wdrażania zmian
społecznych.
wyrównywanie szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
3. Rozwój polskich przedsiębiorstw
działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności z wykorzystaniem
instytucji otoczenia biznesu,
wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym
Rynku Europejskim,
ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej,
ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych, pozabankowych źródeł
finansowania inwestycji,
unowocześnienie gospodarki,
poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie dostępności do
nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
zwiększenie konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw,
dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
udzielanie szeroko rozumianego wsparcia we wdrażaniu zmian systemowych w
instytucjach i grupach nieformalnych oraz w rozwijaniu postaw i kompetencji w
zakresach, o których mowa w § 6. Wsparcie obejmuje zakres od diagnozy potrzeb,
poprzez działania edukacyjne, mediacje, sprawiedliwość naprawczą, coaching,
mentoring, itp. aż po ewaluację. Wsparcie może być realizowane w formie
indywidualnej i/lub grupowej, stacjonarnie i/lub wyjazdowo
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, szkołami, szkołami wyższymi i
innymi
placówkami
oświatowymi,
osobami
fizycznymi,
organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prywatnymi, mediami oraz innymi podmiotami,
polskimi i zagranicznymi;
prowadzenie rzecznictwa interesów grup mniejszościowych, defaworyzowanych,
dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem;
działalność edukacyjną w formie konferencji, kursów, szkoleń, seminariów,
wykładów, warsztatów, debat, mentoringu, coachingu, wymian międzynarodowych,
wizyt studyjnych, kampanii społecznych i informacyjnych, opracowywania raportów i
ekspertyz, a także innych form kształcenia oraz popularyzacji wiedzy;
tworzenie standardów oraz ścieżek kształcenia, rozwoju i certyfikacji zawodowej osób
podnoszących swoje kompetencje w obszarach tematycznych związanych z celami
Fundacji wymienionymi w § 6;
działalność wydawniczą, a także prowadzenie dystrybucji wydawnictw;
działalność badawczą w formie inicjowania, organizowania i przeprowadzania badań
oraz upowszechniania ich rezultatów;
organizowanie i wspieranie działań kulturalnych, takich jak festiwale kulturalne,
wystawy, koncerty, spektakle, produkcje filmowe, warsztaty artystyczne,
przedsięwzięcia wydawnicze i inne formy inicjatyw kulturalnych;
organizowanie konkursów, przyznawanie nagród i stypendiów,
organizowanie działań interwencyjnych w przypadkach łamania praw człowieka,
naruszania wolności lub swobód obywatelskich, tworzenia barier i nierówności,
inicjowanie petycji i listów otwartych, organizację konferencji prasowych,
zgromadzeń oraz innych form protestu;
upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach
państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równych szans i różnorodności oraz
przeciwdziałania dyskryminacji, budowania solidarnego, zaangażowanego
społeczeństwa.
Rozdział 3
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
§9
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dotacje, granty, subwencje,
wpływy z działalności statutowej,
darowizn, spadków i zapisów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 10
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 11
Fundacja działa jako organizacja „non-profit” – wszelkie jej działania nie są skierowane na osiągnięcie
zysku, a ewentualnie osiągnięta nadwyżka przychodów nad kosztami funkcjonowania Fundacji będzie
w całości przeznaczona na cele statutowe.
§ 12

Zabrania się organom Fundacji:
1) udzielania przez Fundację pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz 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, zwanych dalej „Osobami
Bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział 4
ORGANY FUNDACJI
§ 13
1. Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów,
b) Zarząd Fundacji,
c) Komisja Rewizyjna Fundacji.

2. Z wyjątkiem przypadków, w których niniejszy statut stanowi inaczej, decyzje organów
Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
3. W razie równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 14
Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.
§ 15
Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swojego grona inne osoby fizyczne lub
przedstawicieli osób prawnych, które:
a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
b) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji,
c) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.
§ 16
Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji.
§ 17
1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
b) powoływanie i odwoływanie Członków Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
d) uchwalanie Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
e) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
f) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
g) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
h) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
i)

zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

j)

ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu odnośnie do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,

k) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania ich
obowiązków,
l)

podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,

m) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu.
§ 18
1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek
chociażby jednego z Fundatorów, zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.
§ 19
Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 20
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów,
Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swojego grona inną osobę sprawowania tej funkcji.
§ 21
Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.
§ 22
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków i jest powoływany na okres
sześcioletniej kadencji przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
d) niespełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e) przekroczenia 75 roku życia,
f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
g) istotnego naruszania postanowień Statutu.
§ 23
Pracami Zarządu kieruje Prezes lub Prezeska.
§ 24
W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, Prezes/Prezeska z grona Zarządu wyznacza
Wiceprezesów/Wiceprezeski.
§ 25
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 26
Zarząd Fundacji:
1) reprezentuje ją na zewnątrz,
2) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
3) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
4) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników
Fundacji,
7) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz
wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
8) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,

9) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie,
10) powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
§ 26a
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, powoływanych uchwałą Zgromadzenia Fundatorów
na okres 2 lat. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą jednocześnie być członkiem lub członkinią Zarządu Fundacji ani pozostawać z
nim/nią w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie 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.
2. Odwołanie członkini lub członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdej chwili w drodze
uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
§26b
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje działalnością Komisji.
§26c
Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej dwa razy do roku w pełnym składzie na wniosek jej
Przewodniczącego lub Przewodniczącej.
§26d
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy :
1) stały nadzór nad działalnością Fundacji,
2) kontrola zgodności planów działania wydawanych przez Zarząd Fundacji ze statutowymi
celami Fundacji,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz składanie
Zgromadzeniu Fundatorów wniosków w przedmiocie mu absolutorium,
§26e
W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty
Fundacji, jak również może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich
sprawach dotyczących Fundacji. Przewodniczący lub Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej lub
wskazany/a przez niego Członek lub Członkini Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w
posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 27
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Prezeska Zarządu lub dwie osoby z pośród
członków/członkiń Zarządu łącznie.
§ 28
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana
jest obecność co najmniej połowy jego członków/ członkiń, w tym Prezesa lub Prezeski Zarządu.
§ 29
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 30
1. Członkowie i członkinie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członkiń i członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów.
Rozdział 5
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 31
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
a) działalności wydawniczej,
b) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i innych form działalności edukacyjnej,
c) działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradczej
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację bezpośrednio lub w formie
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
§ 32
O podjęciu działalności gospodarczej oraz o wyodrębnieniu oddzielnej jednostki do prowadzenia
działalności gospodarczej decyduje Zarząd w drodze uchwały podjętej na wniosek lub za zgodą
Zgromadzenia Fundatorów.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU
§ 33
Dopuszczalne jest rozszerzenie lub zmiana zakresu celów Fundacji.
§ 34
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, w drodze uchwały
podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 35
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 36
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów.
§ 37
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada
celom Fundacji, wskazanym na wniosek Zgromadzenia Fundatorów przez Zarząd Fundacji.
§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

