STATUT
FUNDACJI LEGALIS
tekst jednolity
§ 1.1 Fundacja pod nazwą „Fundacja Legalis”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona
przez: Martę Biernath i Tomasza Tarasiuka zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Szymona Krzyszczuka w kancelarii notarialnej w
Warszawie, ul. Chopina 5A lok. 3, 20 lutego 2017 roku, działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. „Fundacja” jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.1. Celami „Fundacji” są działania, w tym świadczenie pomocy prawnej, na rzecz osób
potrzebujących, w tym: cudzoziemców oraz osób dotkniętych upośledzeniami (w tym
psychicznymi) i niepełnosprawnych, jak i na rzecz środowisk, w których osoby te
przebywają lub z jakimi się stykają, a w szczególności dotyczące:
•

podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie;

•

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji;

•

działań na rzecz przestrzegania praw człowieka, swobód obywatelskich oraz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

•

wypływania na zbliżenie narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej
i Wschodniej poprzez krzewienie wiedzy oraz doświadczeń w rozwiązywaniu
problemów i kwestii społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, edukacyjnych,
kulturowych i prawnych oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie.

•

podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistów zajmujących się wdrażaniem
rozwiązań z zakresu szeroko

rozumianej polityki społecznej oraz pracujących w

instytucjach polityki społecznej lub służbach socjalnych, w szczególności na rzecz
osób potrzebujących i grup podlegających wykluczeniu społecznemu.
.
2. Działalność statutowa „Fundacji” w całości będzie finansowana przez
„Fundację”.
3. „Fundacja” realizuje swoje cele poprzez:
•

podejmowanie i wspieranie działań służących dobru osób potrzebujących;

•

pomoc prawną, finansową, rzeczową i edukacyjną osobom potrzebującym oraz
prowadzenie poradnictwa i wspieranie grup podlegających wykluczeniu
społecznemu;

•

prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych, kulturalnych i integracyjnych
skierowanych do różnych grup społecznych;

•

zabieranie głosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej
działalności Fundacji.

•

planowanie i realizacja kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających
realizację celów Fundacji;

•

prowadzenie monitoringu powstawania i przestrzegania przepisów prawnych oraz
praktyki ich stosowania.

•

występowanie w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych w obronie
interesu społecznego.

•

opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy
i ekspertyzy;

•

opracowywanie metodologii i prowadzenie badań w zakresie polityki społecznej;

•

organizowanie wizyt studyjnych, programów edukacyjnych oraz staży i praktyk
zawodowych;

•

organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji;

•

przekład literatury obejmującej zagadnienia statutowej działalności Fundacji, m.in.
z zakresu problematyki migracji oraz

polityki społecznej, ułatwiających

przekazywanie wiedzy i doświadczeń;
•

prowadzenie działalności wydawniczej.

•

współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami polskimi,
zagranicznymi i międzynarodowymi.

•

kojarzenie partnerów oraz udzielenia wsparcia i pomocy środowiskom zajmujących
się zagadnieniami zbliżonymi do określonych w celach działalności Fundacji;

•

działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej
i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

4. „Fundacja” może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
58.19 Pozostała działalność wydawnicza
58.29 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
63.12 Działalność portali internetowych

68.20 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.10.Z Działalność prawnicza
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
73.11 Działalność agencji reklamowych
74.30 Działalność związana z tłumaczeniami
74.90 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
78.10Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
85.59 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 3. Siedzibą „Fundacji” jest m.st. Warszawa.

§ 4.1. Fundatorzy przeznaczają na realizację celów statutowych „Fundacji” 2.000,-PLN
(dwa tysiące złotych) - dokonując wpłat po 1.000,-PLN (tysiąc złotych) każdy z nich. Środki
przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej wynoszą 1.000,- PLN (jeden tysiąc
złotych), a środki przeznaczone na działalność statutową „Fundacji” wynoszą 1.000,- PLN
(jeden tysiąc złotych).
2. Majątek „Fundacji” stanowią również środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa
nabyte przez „Fundację” w toku jej działania.
3. Środki na realizację celów „Fundacji” i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a. funduszu założycielskiego,
b. darowizn, zapisów, subwencji, spadków krajowych i zagranicznych,
c. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w tym papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
d. dochodów ze zbiórek publicznych,
e. odsetek i wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat,
f. zysków z jej działalności gospodarczej,
g. grantów, dotacji i dofinansowań ze strony podmiotów publicznych i prywatnych.
§ 5.1 Organem „Fundacji” jest Zarząd oraz zgromadzenie fundatorów.
§ 6.1 Fundatorzy postanawiają, iż Zarząd „Fundacji” - funkcjonujący na zasadach
określonych w Statucie - może składać się od jednej do pięciu osób. Jednocześnie
postanawiają, iż pierwszy Zarząd będzie jednoosobowy i powołują w jego skład Tomasza
Tarasiuka jako Prezesa.
2. Organem kierującym działalnością „Fundacji” i reprezentującą ją na zewnątrz jest
zarząd.
3. Zarząd jest powoływany na pięcioletnią kadencję.
4. Oświadczenie woli w imieniu „Fundacji” składa jeden członek zarządu.
5. Zarząd jest wybierany jednomyślnie przez zgromadzenie fundatorów w głosowaniu
jawnym.
6. Zgromadzenie fundatorów powoływane jest zgodnie z potrzebami na wniosek
fundatorów.
7. Do udziału w obradach zgromadzenia fundatorów uprawnieni są wszyscy fundatorzy.
8. Do kompetencji zgromadzenia fundatorów należy ocena realizacji celów „Fundacji”,
podejmowanie decyzji o kontynuacji działalności wybór zarządu „Fundacji”.
9. Uchwały zgromadzenia fundatorów zapadają jednomyślnie, przy obecności wszystkich
fundatorów.

§ 7.1 Zarząd kieruje działalnością „Fundacji” i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
d. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych
organizacji oraz o ich tworzeniu,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Wymagane kworum
dla ważności uchwał zarządu: uchwała będzie ważnie podjęta, nawet gdy na właściwie
zwołanym posiedzeniu zarządu stawi się jedynie jeden członek zarządu z
np. dwóch członków zarządu i wyrazi „za” uchwałą. Podobnie przy prawidłowo zwołanym
posiedzeniu uchwała będzie mogła zostać skutecznie podjęta przez jednego członka
zarządu w braku uczestnictwa w posiedzeniu pozostałych członków.
4.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań „Fundacji”.
5.Oświadczenia woli w imieniu Zarządu „Fundacji” składa jeden członek Zarządu.
6.Do oceny podejmowanych przez „Fundację” przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie
odpowiednich opracowań.
§ 8. Fundatorzy postanawiają, iż nadzór zwierzchni nad „Fundacją” sprawować będzie
minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 9. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Warszawa, dnia 12 października 2017r.

……………………………….
Marta Biernath
…………………………….…
Tomasz Tarasiuk

