STATUT
„FUNDACJI CENTRUM PRAWA”
Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum Prawa”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Marcina Kościelniaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Wiesława Szybowskiego w Kancelarii Notarialnej
w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 6/1, w dniu 24 sierpnia 2016 roku, działa na
podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
Fundacja ma osobowość prawną.
Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.

§2
§3
§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.

Celami Fundacji są:
1.
2.
3.
4.

§6

upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie;
budowanie świadomości prawnej uczestników obrotu gospodarczego;
pomoc w uzyskiwaniu dostępu do profesjonalnych usług prawniczych;
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5. pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, osobom bezrobotnym,
samotnym oraz w podeszłym wieku;
6. przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom i innym patologiom społecznym;
7. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,
w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim;
9. popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej;
10. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego;
§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli;
2. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
3. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
4. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500,00 (pięćset 00/100) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji.
§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
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2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
Organy Fundacji.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 12

Zarząd Fundacji.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 13

Zarząd Fundacji składa się z maksymalnie trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
Zarząd Fundacji powołany jest bezterminowo przez Fundatora.
W skład Zarządu Fundacji może wchodzić Fundator.
Uzupełnienia lub zwiększenia składu Zarządu dokonuje Prezes Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
e) zmiana statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Sposób Reprezentacji
§ 15

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
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Zmiana Statutu
§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
Połączenie z inną fundacją.
§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd.
§ 20

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
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