STATUT
FUNDACJI WORK 4 LIFE

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA WORK 4 LIFE, zwana dalej: „Fundacją”,
ustanowiona przez Bartosza Popko, zwanego dalej Fundatorem, na mocy
oświadczenia o ustanowieniu Fundacji złożonego w formie aktu notarialnego
sporządzonego dnia 05 kwietnia 2018 r. przez notariusza Łukasza Szczęsnego,
prowadzącego kancelarię notarialną we Wrocławiu przy ul. Cypriana Kamila Norwida
26/1, działa na podstawie Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U.
1991 nr 46, poz. 203 ze zm.) - zwaną dalej: „Ustawą”, oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
2. Fundacja może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§2
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego,
nienastawioną na zysk i posiadającą osobowość prawną od chwili jej wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego.

§3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
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§5
1. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
2. Organem nadzoru właściwym dla siedziby Fundacji w rozumieniu art. 9 ust. 2 Ustawy
jest Prezydent m. st. Warszawy.

§6
Fundacja może posługiwać się logo, pieczęcią oraz innym znakiem graficznym
z oznaczeniem nazwy lub siedziby Fundacji.

§7
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne
odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji oraz realizującym jej cele statutowe.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
zintegrowane działania aktywizacyjne oraz zmianę postaw otoczenia.

§9
1. Fundacja realizuje swój cel w następującej formie i zakresie, tj. poprzez:
1) wspieranie aktywizacji zawodowej osób, o których mowa w § 8, poprzez kształcenie
i doskonalenie zawodowe oraz ich aktywizację społeczną;
2) współpracę z firmami i osobami fizycznymi będącymi ekspertami w danej dziedzinie,
organizowanie, tworzenie i nagrywanie warsztatów i szkoleń, które będą
udostępniane osobom niepełnosprawnym w celu ich kształcenia i doskonalenia
zawodowego;
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3) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności
w zakresie informacyjnym, zawodowym, organizacyjnym i prawnym;
4) organizowanie z pracodawcami spotkań służących promowaniu zatrudnienia osób
wykluczonych społecznie lub wykluczonych z rynku pracy, informowaniu
o finansowych i niefinansowych formach wsparcia takiego zatrudnienia oraz
płynących z tego korzyści o charakterze finansowym i niefinansowym dla danego
podmiotu;
5) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i międzynarodowymi,
zakładami opieki zdrowotnej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi,
a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz pozostałymi osobami
fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości
prawnej, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
6) tworzenie i zarządzanie bazą szkoleń, do których prawa autorskie należą do
Fundacji;
7) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych, w tym przygotowanie
i zarządzanie stroną internetową Fundacji, zawierającą materiały szkoleniowe
i promocyjne związane z działalnością Fundacji;
8) prowadzenie baz danych o prowadzonych działaniach, przetwarzanie i analizowanie
zebranych danych oraz prezentowanie tych danych;
9) opracowywanie

i

wydawanie

publikacji,

książek,

broszur,

elektronicznych

materiałów szkoleniowych związanych z aktywizacją zawodową osób, o których
mowa w § 8;
10) organizowanie wolontariatu.
2. Jeśli do podjęcia działalności Fundacji w ramach w określony sposób, wymagane
będzie zezwolenie organu, licencja lub zgoda podmiotu, Fundacja podejmie
działalność w ramach danego celu lub w określony sposób, po uzyskaniu takiego
zezwolenia, licencji lub zgody.
3. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1, w całości ma charakter nieodpłatny.

§ 10
Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać inne osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, których działalność
jest zbliżona z celami Fundacji.
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§ 11
Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia
organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 12
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki
organizacyjne w kraju i za granicą.

§ 13
1. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń, związków i innych
organizacji społecznych.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania, o ile ich działalność dopuszczona jest polskim prawem.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 14
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski (kwota fundacyjna), w wysokości
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości
i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 15
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16
Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na
pokrycie kosztów bieżącej działalności Fundacji.
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§ 17
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach.

§ 18
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a)

dotacji,

b)

subwencji,

c)

darowizn od podmiotów krajowych i zagranicznych,

d)

spadków oraz zapisów krajowych i zagranicznych,

e)

zbiórek publicznych,

f)

dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,

g)

nawiązek,

h)

odsetek z lokat bankowych,

i)

aukcji internetowych.

§ 19
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji wyłącznie z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.

§ 20
Z zastrzeżeniem § 19, majątek Fundacji może być lokowany w spółkach, papierach
wartościowych, lokatach bankowych, obligacjach oraz w bezpiecznych instrumentach
finansowych.

§ 21
Zabronione jest:
a)

udzielanie

pożyczek

lub

zabezpieczanie

zobowiązań

majątkiem

Fundacji

w stosunku do członków Zarządu lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
członkowie Zarządu oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: „osoby bliskie”);
b)

przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu lub pracowników
Fundacji 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)

wykorzystywanie majątku na rzecz członków Zarządu lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;

d)

zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu
Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 22
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej: „Zarządem”.

§ 23
Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24
1. Zarząd Fundacji prowadzi działalność i wszelkie sprawy Fundacji oraz reprezentuje ją
na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych i odwoływanych
w drodze oświadczenia woli przez Fundatora lub osobę, którą Fundator pisemnie do
tego umocował.
3. Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu.
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§ 25
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci
członka Zarządu Fundacji.

§ 26
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a)

prowadzenie działalności statutowej Fundacji i reprezentacja Fundacji,

b)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

c)

sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych dla Rady Fundacji, o ile organ
ten został utworzony;

d)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

e)

ustalanie

wielkości zatrudnienia

i wysokości środków na

wynagrodzenia

pracowników Fundacji,
f)

dokonywanie zmian statutu Fundacji,

g)

ustalanie zasadniczych kierunków realizacji celów statutów Fundacji oraz
kształtowanie bieżącej polityki Fundacji.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 27
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celom Fundacji.

§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Fundatora.
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