Statut Fundacji Rzecz Społeczna
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rzecz Społeczna zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: Dagmarę Kubik zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Halinę Mikołajczyk w kancelarii notarialnej w Katowicach, mieszczącej się
przy ulicy Młyńskiej nr 5/4, w dniu 03.09.2015, działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja w kontaktach międzynarodowych może używać angielskiej nazwy o brzmieniu
Common Thing Foundation.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.,
regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
II. Cele i zasady działania Fundacji.
§5
1. Głównym celem działania Fundacji jest wsparcie demokracji i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
2. Celami szczegółowymi działania Fundacji są:
− budowanie i umacnianie więzi społecznych,
− rozwój edukacji obywatelskiej, w tym globalnej,
− umacnianie grup formalnych i nieformalnych w Polsce,
− wsparcie rozwoju nowych technologii dla społeczeństwa,
− rozwój integracji społecznej,
− rozwój społeczności lokalnych, wsparcie organizacji i samoorganizacji mieszkańców,
− rozwój metody organizowania społecznościowego,
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ochrona praw człowieka oraz wzrost transparentności w życiu publicznym,
równouprawnienie kobiet i mężczyzn,
działania przeciwko przejawom dyskryminacji grup defaworyzowanych,
działania na rzecz integracji cudzoziemców,
ochrona środowiska naturalnego i praw zwierząt,
wsparcie współpracy państw Europy Centralnej i Wschodniej oraz współpracy
środowisk Polaków z terenów całego świata,
wsparcie rozwoju efektywnych kampanii społecznych,
działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi,
propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia,
promowanie odpowiedzialnego konsumpcjonizmu,
promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii,
propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej,
promowanie i organizacja wolontariatu.
§6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą w szczególności następujące zadania:
a) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, szkoleń, spotkań
oraz innych form działalności oświatowej i edukacyjnej oraz propagowanie i wymiana
doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji dla różnych grup społecznych
i wiekowych;
b) organizowanie konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym
edukacyjnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, streetartu, happeningów, form teatralnych;
c) monitorowanie działań władz samorządowych oraz innych instytucji;
d) udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach wynikających
z celów statutowej działalności Fundacji;
e) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
f) udzielania wsparcia i pomocy prawnej;
g) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
h) promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju;
i) wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji;
j) animowanie społeczności lokalnych;
k) współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi
działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
l) tworzenie i wspieranie partnerstw, w tym międzysektorowych, w zakresie objętym
celami Fundacji;
m) współpraca, doradztwo oraz merytoryczne wsparcie jednostek samorządu
terytorialnego, organów władzy publicznej oraz innych podmiotów w zakresie
objętym celami Fundacji.

3. W przypadku niewystarczających środków statutowych przeznaczonych na pokrycie
kosztów działań Fundacji, do działalności odpłatnej statutowej wchodzą zadanie
wyszczególnione w §6 ustęp 2 punkty a, b, c, g, i, l, m.
§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
III. Majątek i dochody Fundacji.
§8
Majątek Fundacji stanowi komputer przenośny (laptop) marki Lenovo o wartości 1500 zł
(tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetki i depozyty bankowe.
6. Wpływy z działalności odpłatnej.
7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach
obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
8. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową.
§ 10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
IV. Władze Fundacji.
§ 11
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

V. Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd.
2. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch a maksimum pięciu członków
zaakceptowanych przez Radę Fundacji, na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.
Wspólna kadencja Zarządu oznacza, że mandat członka Zarządu powołanego przed
upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów
pozostałych członków Zarządu.
3. Funkcję członkini/członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Fundatorka może pełnić rolę członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególne członkinie/członkowie mogą być
odwołani przez Fundatorkę przed upływem kadencji.
6. Rezygnacja z Członkostwa w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji lub
śmierci Członka Zarządu.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminów,
b) zarządzanie majątkiem Fundacji,
c) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie polityki finansowej Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innego organu.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członkiń/członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie członkinie/członkowie Zarządu
e-mailowo lub telefonicznie.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszystkie członkinie/wszyscy członkowie zostali
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
7. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
9. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie niebędącej
członkinią/członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz
merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
10. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie niebędącej członkinią/członkiem Zarządu
w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

VI. Rada Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Rada
Fundacji składa się z dwóch do siedmiu członków.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.
W głosowaniu w sprawie wyboru do Rady Fundacji, członek Rady, którego głosowanie
dotyczy, nie bierze udziału.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady.
Przewodnicząca/Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członkini/członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałe/pozostałych członkinie/członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci Członka Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez siebie
funkcji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracy tego organu.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Akceptowanie decyzji o składzie osobowym Zarządu Fundacji.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkiniom/członkom Zarządu absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
5. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.

§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
VII. Sposób Reprezentacji
§ 18
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie
zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego
członka zarządu.
2. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, oświadczenia woli
w imieniu Fundacji składa jedna członkini/jeden członek Zarządu działający
samodzielnie.
VIII. Zmiana Statutu
§ 19
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundatorka.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Fundatorkę.
§ 21
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i za pisemną zgodą Fundatorki.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz
organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

XI. Postanowienia końcowe
§ 22
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
§ 23
1. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członkiń/członków jej organów lub pracowników/pracowniczek oraz osób, z którymi
członkowie/członkinie organów oraz pracownicy/pracowniczki 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/e z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń/członków jej organów lub
pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku na rzecz członkiń/członków jej organów lub
pracowników/pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji;
d) zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie/członkinie organów Fundacji lub pracownicy/pracowniczki oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
§ 24
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia
Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

