Statut Fundacji METAMORFOZY
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja METAMORFOZY, zwana dalej Fundacją, została powołana przez Grażynę
Kucharską i Alicję Rembelską, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 10 lutego 2015 roku przed Panią Barbarą Bąbka Emerytowanym
Notariuszem, zastępcą Tomasza Bąbka Notariusza w Warszawie, w jego kancelarii
notarialnej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 7/9, lok. 24 – Rep. A. Nr – 275/2015.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(DZ.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Kraju.
3. Fundacja może zakładać filie, oddziały oraz spółki kapitałowe, jak również może
przystępować do innych fundacji i spółek w kraju i zagranicą.
4. Siedzibą Fundacji jest Zalesie Górne w województwie mazowieckim.
5. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
6. Fundację powołano na czas nieokreślony.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.
2. Fundacja używa pieczęci z nazwą
zatwierdzonego przez Fundatorów.

oraz

wyróżniającego

znaku

graficznego

II. Cel, zakres i formy działania Fundacji
§4
1. Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę budowania społeczeństwa
obywatelskiego, współpracy i solidarności międzypokoleniowej oraz wewnątrzpokoleniowej, a także współpracy i solidarności między narodami, poprawę jakości życia
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i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i przemocy oraz zapobieganie
wykluczeniu społecznemu, podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy obywatelskiej,
rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia dobrostanu
psychicznego, fizycznego i społecznego.
2. Celem Fundacji jest:
a) tworzenie i realizacja programów związanych z aktywnością społeczną i zawodową
osób, w tym służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
b) tworzenie i realizacja programów związanych przeciwdziałaniem dyskryminacji i
przemocy wobec dzieci i osób dorosłych oraz pomoc ofiarom przemocy;
c) podnoszenie świadomości społecznej, wzmacnianie więzi lokalnych;
d) integracja międzypokoleniowa i wewnątrzpokoleniowa, a także rozwijanie kontaktów
między różnymi środowiskami;
e) podnoszenie świadomości własnego potencjału twórczego;
f) promocja i wspieranie kształcenia ustawicznego poprzez organizację i wspieranie
różnych form kształcenia młodzieży, osób dorosłych, w tym osób starszych;
g) wspieranie twórców i artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów oraz
wspieranie inicjatyw służących powstawaniu kultury i sztuki.
h) promocja i propagowanie zdrowego stylu życia (dbałości o zdrowie fizyczne i
psychiczne),
i) wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych;
j) promowanie wolontariatu i ruchu samopomocowego, w szczególności wolontariatu
wśród osób młodych oraz osób starszych;
k) aktywizacja społeczeństwa wokół celów statutowych Fundacji.

3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność na rzecz aktywnego rozwoju odpowiedzialności i świadomości społecznej;
b) prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i informacyjnej, szczególnie w
zakresie wspierania aktywności młodzieży i osób starszych oraz promowania działań
związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy;
c) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, prawnego, psychologicznego oraz
prozdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla osób starszych
oraz osób dotkniętych przemocą;
d) tworzenie miejsc spotkań dla ludzi (młodych oraz starszych) oraz promowanie i
organizowanie aktywnych form spędzania czasu;
e) organizowanie kursów językowych, komputerowych, pogadanek i prelekcji oraz
warsztatów wspomagających rozwój osobisty;
f) organizowanie i udział w imprezach promujących twórczość zarówno profesjonalnych
artystów jak i amatorów, w tym organizowanie koncertów, występów, wernisaży prac,
festynów;
g) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów;
h) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi;
i) wspieranie innych organizacji pozarządowych;
j) uczestnictwo w organizacjach zrzeszających inne polskie i zagraniczne organizacje,
których działalność statutowa odpowiada działalności Fundacji;
k) współpracę z organami państwowymi, samorządowymi oraz innymi jednostkami i
podmiotami w sprawach objętych zakresem działania Fundacji.
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4. Dla realizowania swoich celów Fundacja może zawierać umowy o współdziałaniu
oraz porozumienia z innymi fundacjami, organizacjami i podmiotami krajowymi
i zagranicznymi.
§5
1. Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
służącą realizacji celów statutowych.
2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

III. Majątek i dochody Fundacji
§6
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł. (dwa tysiące złotych)
wniesiony przez Fundatorów Założycieli, jak również środki finansowe, nieruchomości i
ruchomości pochodzące z darowizn i spadków oraz nabyte przez Fundację w toku jej
działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§7
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, zapisów i spadków krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e) odsetek od depozytów bankowych,
f) dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
g) innych wpływów.
2. Dochody uzyskane z majątku oraz przychody z odpłatnej działalności Fundacji
przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie
niezbędnych kosztów działalności.
§8
Zarząd Fundacji ma prawo nadać tytuł Sponsora Fundacji osobom fizycznym oraz osobom
prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji jednorazowych darowizn lub dotacji w wysokości
równej co najmniej 2000 zł dla osób fizycznych oraz 5.000 zł dla osób prawnych, lub w
przypadku osób zagranicznych odpowiednio równowartość 1000 i 5000 Euro, o ile wyrażą na
to zgodę.
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IV. Władze Fundacji
§9
1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji. Zarząd fundacji składa się z 1 - 3osób.
2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator. Skład pierwszego Zarządu wchodzi:
1) Grażyna Kucharska – Prezes Zarządu
2) Alicja Rembelska – Vice Prezes Zarządu.
3. Kolejny Zarząd i Prezesa Zarządu powołuje ustępujący Zarząd.
4. Zarząd może określić szczegółowy tryb swego działania, tworząc Regulamin Pracy
Zarządu.
5. Członkowie Zarządu, z tytułu pełnienia swoich funkcji, mogą być wynagradzani. O
wynagradzaniu decydują Fundatorzy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być
wyższe niż określone dla osób zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art.8 pkt
1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi
podmiotami (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 306 z zm.).
§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wytyczanie kierunków działań Fundacji;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i nadzoruje działalności statutowej;
c) sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
f) tworzenie lub znoszenie innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
g) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji
oraz o ich tworzeniu;
h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
i) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
5. Do oceny podejmowanych przez Fundacje przedsięwzięć Zarząd może powołać
konsultantów oraz zespoły eksperckie spośród pracowników nauki lub praktyków
i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
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V. Sposób reprezentacji Fundacji
§ 11
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach
majątkowych może składać każdy członek zarządu samodzielnie.

z

wyjątkiem

2. W sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych, których wartość nie przekracza
5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oświadczenie w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo jeden z członków Zarządu. W pozostałych sprawach wymagany jest
podpis dwóch członków Zarządu.

VI. Rachunkowość Fundacji
§ 12
1. Fundacja gromadzi fundusze w bankach zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi Fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

VII. Przepisy przejściowe i końcowe
§ 13
1. Uchwała o zmianie Statutu Fundacji lub celu Fundacji zapada decyzją Zarządu Fundacji.
2. Decyzje o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu pozostałego mienia podejmują Fundatorzy
po wysłuchaniu opinii Zarządu Fundacji.
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