Załącznik nr 1 do Uchwały nr 07/2019
Rady Fundacji Po pierwsze CZŁOWIEK

Statut fundacji pod nazwą: Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK
tekst jednolity na dzień 19 grudnia 2019 r.
Preambuła
„Człowiek, jeżeli jest już poratowany, trzeba mu bezpośrednio otworzyć niejaką furtkę
do wyjścia z nędzy”1. „Powinno się być jak chleb (…), z którego każdy może kęs dla siebie
ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”2.
Fundator, zainspirowany tymi słowami św. Brata Alberta, powołuje fundację pod
nazwą: Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK, która ma na celu niesienie pomocy osobom
wykluczonym, bezdomnym lub zagrożonym bezdomnością i ubogim, poprzez działalność na rzecz
wychodzenia z niesamodzielności oraz wspieranie ich w zaspokajaniu swych potrzeb.
Przyrodzona i niezbywalna godność każdego człowieka3 jest pierwszym i wystarczającym
powodem, by przychodzić z pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność Fundacji niesie tę pomoc poprzez afirmację godności tych osób, udzielanie im
pomocy doraźnej oraz budowanie – przy czynnym zaangażowaniu samych zainteresowanych –
pomostu do ich pełnego i samodzielnego udziału w życiu społecznym.
Głównymi formami realizacji tych celów są: prowadzenie jadłodajni oraz mieszkań
tymczasowych, które wspomagają przejście od bezdomności do prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego. Wyjątkową rangę mają przy tym mieszkania treningowe dla
bezdomnych samotnych matek, ze względu na profilaktykę bezdomności ich dzieci.
Dostrzegając

pilną

potrzebę

takich

form

wsparcia

osób

potrzebujących,

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim przeznacza na ten cel użytkowany
przez siostry budynek przy ul. Woronicza 3b w Krakowie.
W służbie wychodzenia z bezdomności, jak też w odpowiedzi na najbardziej
podstawowe ludzkie potrzeby, w centrum uwagi Fundacji jest – po pierwsze: CZŁOWIEK.
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Pisma Adama Chmielowskiego – św. Brata Alberta, Kraków 2004, s. 246.
O. Bernard KB, Duchowość Brata Alberta, Kraków 1938, s. 135.
3
Por. Konstytucja RP, art. 30.
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STATUT
FUNDACJI
pod nazwą: Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą: Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK, zwana dalej Fundacją, powołana
zostaje przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z siedzibą w
Krakowie, ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym
repertorium A Nr 2035/2015 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przed
notariuszem Konradem Wygoną w dniu 16 marca 2015 roku i działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dz. U.
2014.1118 j.t. ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
§4
Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza jej granicami Fundacja może
działać w zakresie przydatnym dla realizacji swych celów.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§6
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może posiadać znak graficzny i odznakę.
§7
Fundacja nie może tworzyć oddziałów ani filii.
§8
Fundacja nie może łączyć się z innymi Fundacjami.
§9
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki
społecznej.
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Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 10
Celem działania Fundacji jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym;
7) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
§ 10a
Podstawową zasadą działania Fundacji jest tworzenie środowiska sprzyjającego afirmacji
człowieka w duchu wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich.
§ 11
1. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1) wynajem lokali mieszkalnych
a) jako mieszkań treningowych dla bezdomnych matek z dziećmi,
b) jako mieszkań treningowych dla bezdomnych kobiet,
c) jako mieszkań pomocowych i integracyjnych, na zasadach określonych
w Regulaminie mieszkań;
2) prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i mających trudności materialne;
3) organizowanie spotkań, zajęć i wyjazdów na rzecz przeciwdziałania marginalizacji
społecznej i zawodowej;
4) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
5) udzielanie pomocy doraźnej rodzinom w kryzysie;
6) organizowanie wydarzeń kulturalnych, imprez masowych i kampanii społecznych;
7) promocję i organizację wolontariatu;
8) współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem
biznesu oraz mediami;
9) działalność wydawniczą, reklamową i promocyjną;
10) budowę, remont, wyposażenie i konserwację lokali oraz zagospodarowanie terenu;
11) inne formy działania na rzecz promocji osoby ludzkiej i integracji społecznej osób
bezdomnych i dotkniętych ubóstwem, na miarę możliwości finansowych
i personalnych Fundacji.
2. Dobór osób korzystających z działalności Fundacji nie będzie zależny od miejsca
zamieszkania czy pochodzenia.
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§ 11a
1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi poprzez:
1) prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych i mających trudności materialne;
2) organizowanie spotkań, zajęć i wyjazdów na rzecz przeciwdziałania marginalizacji
społecznej i zawodowej;
3) udzielanie pomocy doraźnej rodzinom lub osobom, będącym w trudnej sytuacji
materialnej;
4) organizowanie wydarzeń kulturalnych, imprez masowych i kampanii społecznych;
5) działalność wydawniczą, reklamową i promocyjną;
6) budowę, remont, wyposażenie i konserwację lokali oraz zagospodarowanie terenu.
2. Odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja może prowadzić w zakresie:
1) wynajmu lokali mieszkalnych;
2) organizowania spotkań, zajęć i wyjazdów integracyjnych oraz innych działań na
rzecz przeciwdziałania marginalizacji społecznej i zawodowej;
3) organizowania wydarzeń kulturalnych, imprez masowych i kampanii społecznych;
4) działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej;
5) budowy, remontu, wyposażenia i konserwację lokali oraz zagospodarowania terenu.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 20.000 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych), z czego kwota przeznaczona na prowadzenie działalności
gospodarczej wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Majątek Fundacji stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa
majątkowe, nabywane przez Fundację w trakcie jej działalności. Za zaciągane
zobowiązania Fundacja odpowiada całym swym majątkiem.
§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą z:
1) działalności statutowej prowadzonej przez Fundację;
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
3) darowizn, spadków, zapisów;
4) dotacji i subwencji;
5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego;
6) odsetek bankowych;
7) kwot pieniężnych zasądzonych przez sąd na cele społeczne w trybie art. 448 kodeksu
cywilnego oraz nawiązek zasądzonych przez sąd;
8) dochodów z praw i środków pieniężnych.
2. Dochody, o których mowa w ustępie poprzedzającym, mogą być przeznaczone wyłącznie
na statutowe cele Fundacji oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla działalności
Fundacji.
3. Dochody te mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy
nie postanowili inaczej.
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§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 15

1. Środki pieniężne Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych w walucie polskiej
oraz w walutach obcych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
2. Majątek Fundacji może być zbywany, pod warunkiem przeznaczenia całej kwoty
uzyskanej ze sprzedaży na działalność statutową Fundacji, za uprzednią zgodą Rady.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 17

1. Rada jest kolegialnym organem nadzoru Fundacji, niezależnym od Zarządu
i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru. Rada składa się z co najmniej
trzech, a nie więcej niż z dziesięciu osób. Fundator powołuje, w szczególności spośród
fundatorów pierwszy, trzyosobowy skład Rady.
2. Rada wybiera Przewodniczącego, spośród członków Rady.
3. Rada powołuje nowych członków na mocy uchwały. Członkiem Rady nie może być osoba
wchodząca aktualnie w skład Zarządu.
4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Rady. Podjęcie uchwały stwierdza się na piśmie.
5. Rada podejmuje uchwały na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
6. Rada zbiera się co najmniej raz w roku na wniosek Przewodniczącego lub 1/3 jej
członków. Zawiadomienia o zebraniu Rady doręcza się jej członkom nie później niż 7 dni
przed jego terminem.
7. Rada może w uzasadnionych przypadkach uchylić decyzję Zarządu Fundacji.
8. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu;
2) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
3) opiniowanie programów działania Fundacji;
4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium;
5) zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji;
6) nadzór nad działalnością Fundacji;
7) kontrolowanie zgodności działań Fundacji z jej Statutem;
8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub podjętych
z własnej inicjatywy.
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9) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych
czynności Zarządu;
10) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
Zarządu;
11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.
§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 lub 3 członków, powoływanych przez Radę, w drodze
uchwały, na czas nieoznaczony. Uchwała Rady określa skład ilościowy Zarządu oraz
wyznacza Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
2. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
3. W skład zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka
Zarządu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę w drodze
uchwały.
6. Członek Zarządu Fundacji może złożyć pisemną rezygnację, która powinna zostać
doręczona Radzie.
§ 19

Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
§ 20

Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością i odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące
Fundacji, a w szczególności:
1) opracowuje programy i plany pracy, które przedkłada Radzie;
2) sporządza doroczne sprawozdania z działalności merytorycznej Fundacji i przedkłada
je Radzie;
3) opracowuje budżet Fundacji i sporządza doroczne sprawozdanie finansowe, które
przedkłada Radzie;
4) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
6) zatrudnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie;
7) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie oraz likwidacji Fundacji;
8) podejmuje uchwałę o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego.
§ 21

1.

2.

Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie. Do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu
działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
W stosunkach pomiędzy Prezesem Zarządu a Fundacją, oświadczenia woli w imieniu
Fundacji składa Rada lub osoba upoważniona w drodze uchwały przez Radę.
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§ 22

1.
2.
3.
4.

Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Termin posiedzenia Zarządu Fundacji wraz z projektem porządku obrad ustala Prezes
Zarządu.
O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu, za
pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faxu lub listem poleconym.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku równego rozłożenia
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU
§ 23

Zmiany statutu Fundacji dokonuje Rada samodzielnie lub na wniosek Zarządu.

Rozdział VI
PRZEPISY SZCZEGÓLNE
§ 24
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
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Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25

Fundacja składa Radzie oraz właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 30 marca następnego
roku, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 26

Zasady i sposób likwidacji Fundacji:
1) decyzję o likwidacji podejmuje Fundator albo Rada samodzielnie lub na wniosek
Zarządu, powołując jednocześnie likwidatora.
2) Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji głównych celów (§ 10) lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3) majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz Zgromadzenia Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim lub według woli Fundatora albo Rady na rzecz
innej kościelnej osoby prawnej prowadzącej działalność o podobnym celu.
§ 27

W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
dotyczące działalności fundacji.
§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez sąd.
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