Tekst jednolity, brzmienie na dzień: 15.06.2018 r.

STATUT

Uchwalony dnia 08.08.2017r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Transgresja zwana w dalszej części statutu „Fundacją”,
ustanowiona została przez Fundatora Krzysztofa Wostala zwanego w dalszej części Fundatorem,
aktem notarialnym Repertorium A nr 3487/2017, notariuszem Piotrem Marquardtem, w kancelarii przy
ul. PCK 10/2, 40-057 Katowice, w dniu 30.08.2017.
2.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących
fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.
3.

Fundacja jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną.

4.

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§3

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, niemniej w ramach działań
statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami RP.

§4

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

Celem Fundacji jest:
1.integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób, wyrażona poziomem zatrudnienia tych
osób, tj.:
a)zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych lub osób z niepełnosprawnościami, lub osób, o
których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub osób, o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub
b) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
2.przezwyciężanie

wykluczenia

społecznego

osób

z

funkcjonalną

niepełnosprawnością

sensoryczną poprzez podejmowanie i rozwijanie inicjatyw i działań służących likwidacji ograniczeń
w przestrzeni społecznej i publicznej.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW FUNDACJI

§6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.
Prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej, edukacyjnej, prozdrowotnej,
prospołecznej.
2.

Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów, i warsztatów;

3.

Przyznawanie nagród oraz stypendiów;

4.
Wspieranie finansowe i organizacyjne osób bądź instytucji zajmujących się polityką społeczną,
rehabilitacją, edukacją, sportem lub działalnością naukową w szczególności związanych z
niepełnosprawnością;
5.
Realizowanie projektów edukacji społecznej o niepełnosprawności i na rzecz osób z
niepełnosprawnościami;
6.

Działania na rzecz rozwoju zdrowia, sportu, rekreacji, turystyki, edukacji, kultury, sztuki i nauki;

7.

Produkcję i sprzedaż nagrań audio i video;

8.

Działalność wydawniczą, wystawienniczą i medialną;

9.

Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej;

10.
Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych krajów,
społeczności i związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu współpracy, wsparciu rozwoju
ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji,
zapobieganiu nierównościom społecznym;
11.
Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie
celów statutowych Fundacji;
12.
Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale bez pracy),
osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom

potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej poprzez tworzenie i wspieranie
tworzenia miejsc pracy w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej;
13.
Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację
społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz przeciwdziałanie
dyskryminacji;
14.
Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi, społecznymi,
organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie
wymiany informacji, doświadczeń, realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w
obszarze celów działania Fundacji.
15.
Prowadzenie działań oświatowo wychowawczych, kulturalnych, sportowych oraz
rehabilitacyjnych osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, polegających na:
a)
wyposażaniu osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi w niezbędny sprzęt ułatwiający
komunikowanie się oraz dostęp do informacji.
b)
wspieranie opiniowania i instalowania oraz wykorzystywania w przestrzeni publicznej
urządzeń ułatwiających oraz umożliwiających osobom funkcjonalnie niepełnosprawnym sensorycznie
dostęp do informacji przy uwzględnieniu właściwych standardów (w tym według norm i zaleceń
międzynarodowych).
c)
Rozwijanie usług wspierających udział osób niepełnosprawnych sensorycznie w życiu
społecznym, w tym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej (np. usług asystentów osobistych).
d)

integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

e)
wspieraniu działalności na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób
niepełnosprawnych sensorycznie.
f)
budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy.
g)
rozwijaniu i organizacji kultury fizycznej, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku z
udziałem osób funkcjonalnie niepełnosprawnych sensorycznie.
h)
umożliwienie niepełnosprawnym sensorycznie pełnego dostępu do instytucji kultury i
uczestnictwa w życiu kulturalnym – zarówno w przestrzeni publicznej jak i w środkach społecznego
przekazu.
i)

aktywizacji zawodowej osób funkcjonalnie niepełnosprawnych sensorycznie.

j)
dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości za-trudnienia osób
funkcjonalnie niepełnosprawnych sensorycznie.
k)

promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych sensorycznie.

l)
tworzeniu miejsc o charakterze spotkań integracji i punktów aktywnej rehabilitacji osób z
niepełnosprawnościami sensorycznymi.
m)
przenoszenie i rozpowszechnianie inicjatyw i dobrych praktyk, które mają służyć osobom
niepełnosprawnym sensorycznie w ich rozwoju.
n)
opiniowanie i certyfikowanie sprzętu, urządzeń i obiektów, w celu oznaczenia ich jakości i
pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych sensorycznie.
o)
organizowanie spotkań, odczytów, konferencji, mających na celu podniesienie świadomości o
problemach osób niepełnosprawnych sensorycznie w społeczeństwie,
p)

organizowanie imprez, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i spotkań integrujących.

q)
współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są
wspólne z celami Fundacji.
r)

prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej.

s)
inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizują-cym cele
wspólne z celami Fundacji.
t)
podejmowanie działań mających na celu zmiany prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.
16) Szerzenie wiedzy na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi oraz rozwiązań
służących przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu w różnych środowiskach społecznych, w
szczególności wśród decydentów oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury.
17) rozwijanie swojej działalności poprzez kluby czy inne placówki terenowe, bądź współpracujące;
18) przyznawanie odznaczeń, nagród oraz stypendiów osobom/instytucjom, których działania są
zbieżne z celami fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§7

Prowadzenie działalności gospodarczej
1.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

2.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji

jej celów, o których mowa w § 6.
3.
W celu realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie:
1) 18.11.Z Pozostałe drukowanie
2) 47.19.z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
3) 47.41.z sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4) 47.42.z sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
5) 47.43.z sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
6) 47.54.z sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
7) 47.61.z sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47.62.z sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
9) 47.63.z sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
10) 47.64.z sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11) 47.65.z sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
12) 47.74.z sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
13) 47.77.z sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

14) 47.78.z sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
15) 47.91.z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
16) 47.99.z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i
targowiskami
17) 56.10.a restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
18) 56.10.b ruchome placówki gastronomiczne
19) 56.21.z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
20) 56.29.z pozostała usługowa działalność gastronomiczna
21) 56.30.z przygotowywanie i podawanie napojów
22) 58.11.z wydawanie książek
23) 58.12.z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
24) 58.14.z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
25) 58.19.z pozostała działalność wydawnicza
26) 59.11.z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
27) 59.12.z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo
28) i programami telewizyjnymi
29) 59.13.z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
30) 59.14.z działalność związana z projekcją filmów
31) 59.20.z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
32) 62.01.z działalność związana z oprogramowaniem
33) 62.02.z działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
34) 62.09.z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
35) 63.99.z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
36) 70.22.z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarcze i zarządzania
37) 74.90.z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
38) 73.11.z działalność agencji reklamowych
39) 74.10.z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
40) 74.20.z działalność fotograficzna
41) 85.51.z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
42) 85.52.z pozaszkolne formy edukacji artystycznej
43) 85.59.a nauka języków obcych
44) 85.59.b pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
45) 85.60.z działalność wspomagająca edukację
46) 86.90.a działalność fizjoterapeutyczna
47) 86.90.e pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
48) 90.02.z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
49) 90.03.z artystyczna i literacka działalność twórcza
50) 90.04.z działalność obiektów kulturalnych
51) 93.29.z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
52) 96.09.z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

1.
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset
złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą Fundacji oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Składniki majątkowe nabyte w trakcie działania
Fundacji mogą pochodzić z:

a.

darowizn, w tym ze strony Fundatorów, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych,

b.

dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,

c.

odsetek bankowych i depozytów,

d.

dochodów z majątku Fundacji,

e.

darów, zbiórek i imprez publicznych.

2.
Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową oraz w
określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

ORGANY FUNDACJI

§9

1.
Fundator powołuje Radę Fundacji oraz Radę Konsultacyjno-Doradczą, w skład której wchodzą
przedstawiciele interesariuszy, w tym pracowników Fundacji.
2.

Fundator określa limity wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacji.

3.

Władzami Fundacji są:

a.

Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana „Radą”,

b.

Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany „Zarządem”.

§ 10

1.
Rada jest organem kontrolnym oraz doradczym Fundacji stanowiącym w sprawach
przewidzianych w statucie.
2.

Rada składa się z trzech do pięciu osób.

3.

Członków składu Rady powołuje Fundator.

4.
Przewodniczącego Rady wybiera ze swego grona Rada. Przewodniczący kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5.

Członkostwo Rady ustaje w skutek:

a.

odwołania z ważnych przyczyn, członka Rady może odwołać Fundator lub Rada,

b.
Rada podejmuje decyzję o odwołaniu członka Rady w trybie jednogłośnie przyjętej uchwały
przez pozostałych członków Rady,
c.

śmierci członka Rady,

d.

pisemnego zrzeczenia się członkostwa,

e.

objęcia Funkcji członka Zarządu.

§ 11

1.
Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje
przewodniczący Rady lub Fundator.
2.
Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy zgłoszone
przez członka Rady lub Fundatora w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić powzięcia uchwały
w sprawie zgłoszonej przez członka Rady.
3.
Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego. Dla ważności uchwał niezbędna jest obecność połowy członków
Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu
specjalistów.
4.
W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez siebie
pełnomocnika do reprezentowania go w Radzie.

§ 12

1.

Do zadań Rady należy w szczególności:

a.

Nadzór nad działalnością Fundacji,

b.

Rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,

c.

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

d.

Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

e.

Ustalanie wytycznych działania Zarządu dotyczące kierunków działania Fundacji,

f.

Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

g.
Określenie limitów wynagrodzeń kadry zarządzającej Fundacji, tak aby nie przekraczały
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
h.

Uchwalenie regulaminu działania Rady Konsultacyjno-Doradczej.

2.

Każdy członek Rady ma prawo kontroli działalności Fundacji, w tym celu sam lub

z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać dokumenty Fundacji
sporządzać bilans, lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

§ 13

1.

Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.

2.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację.

3.

Regulamin działania Zarządu i umowy z członkami zarządu przygotowuje Rada.

4.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
5.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków
Zarządu.

6.

Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:

a.

złożenia rezygnacji,

b.

podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c.

trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,

d.

nienależytego wypełniania funkcji członka,

e.

działania na szkodę Fundacji,

f.

istotnego naruszenia postanowień Statutu.

7.
W przypadkach określonych w punktach 2, 4, 5 i 6 Rada może odwołać członka zarządu ze
skutkiem natychmiastowym.
8.
Na miejsce rezygnującego lub odwołanego członka Zarządu Rada Fundacji może powołać
nowego członka.

§ 14

Zarząd Fundacji:
a.

reprezentuje ją na zewnątrz,

b.

opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,

c.

sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,

d.

sprawuje zarząd nad jej majątkiem,

e.

przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

f.
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
g.

kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,

h.

podejmuje decyzje o przystąpieniu do koalicji i porozumień, nawiązaniu partnerstwa,

i.

występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j.

podejmuje decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej.

§15

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§16

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§17

1.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

2.
Wynagrodzenia kadry zarządzającej Fundacji ograniczone są limitami, tj. nie przekraczają
wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
3.

Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane

z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

ZMIANY W STATUCIE

§ 18

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19

1.
Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji
oraz wraz z osiągnięciem celu dla którego została powołana.
2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

3.

Fundator wyznacza likwidatora oraz określa zasady jego działania.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 20

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o
fundacjach (Dz. U. z dnia 1991r. Nr 46, poz. 203), wraz z późniejszymi zmianami, oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy.

