STATUT FUNDACJI MUUVE
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą MUUVE, zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Szymona Damek, zamieszkałego: 43-300 BielskoBiała, ul. Bystrzańska 46B/1N, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 6
lutego 2018 roku, sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Kaczmarczyk– w
Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej, ul. Ratuszowa 2/10, Repertorium A Nr
1733/2018.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Bielsko-Biała.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa.
§3
1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie i posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§6
1. Celami Fundacji są:
a. Aktywizacja i wsparcie osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz ich rodzin.
b. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
c. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
d. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
e. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
f. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
g. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
h. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
i. Inicjowanie oraz wspieranie działań mających na celu zapobieganie stygmatyzacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży, w tym wsparcie w kształtowaniu własnej
tożsamości oraz poszukiwaniu swojej drogi życiowej i zawodowej.
j. Wspieranie osób wychodzących z kryzysu.
k. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
l. Mediacje rodzinne, karne i gospodarcze.
m. Działalność charytatywna.
n. Promocja i organizacja wolontariatu.
o. Wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego oraz propagowanie efektywnego działania
w środowisku pracy.
p. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
q. Organizacja i wspieranie inicjatyw na rzecz szerzenia wiedzy oraz budowania
świadomości w zakresie ekologii i zdrowego stylu życia, również poprzez aktywizację
ruchową, w szczególności wśród: rodzin, młodzieży, grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

r. Wspieranie osób fizycznych, prawnych oraz instytucji zajmujących się organizacją
wydarzeń o charakterystyce wpisującej się w cele statutowe fundacji.
§7
1. Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna oraz odpłatna pożytku publicznego Fundacji jest prowadzona
w szczególności w następującym zakresie:
a. Inicjowanie i organizowanie ogólnopolskich konferencji, warsztatów, meetingów,
spotkań, prelekcji, pikników, sesji wyjazdowych, grup wsparcia oraz szkoleń
skierowanych w szczególności do rodzin, dzieci i młodzieży, a także osób
narażonych na wykluczenie społeczne, ich rodzin oraz innych grup społecznych i
zawodowych.
b. Prowadzenie indywidualnych i grupowych sesji coachingowych, terapeutycznych.
mentoringu oraz sesji rekreacji ruchowej.
c. Propagowanie dobrych praktyk w środowisku pracy poprzez sesje coachingowe oraz
działalność edukacyjną szkoleniową i profilaktyczną-dotyczącą zagrożeń chorobami
psychicznymi wywoływanymi między innymi nadmiernym stresem.
d. Doradztwo zawodowe.
e. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu podstaw ekologii i nowoczesnej
technologii.
f. Szerzenie świadomości na temat profilaktyki uzależnień.
g. Wspieranie młodzieży w budowaniu własnej tożsamości.
h. Szerzenie świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości włączania osób
niepełnosprawnych do społeczeństwa.
i. Aktywizację zawodową osób z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz
osób po zakończonej terapii.
j. Prowadzenie mediacji rodzinnych, karnych i gospodarczych.
k. Aktywizacja ruchowa osób starszych oraz tworzenie kół zainteresowań.
l. Pozyskiwanie środków finansowych na utworzenie ośrodków dziennego pobytu do
prowadzenia terapii zajęciowej
m. Pozyskiwanie środków finansowych na wsparcie i tworzenie nowych ośrodków pobytu
czasowego i stałego dla osób z grup zagrożonych społecznym wykluczeniem
w szczególności dla seniorów.

n. Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych.
o. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działalności Fundacji.
p. Wspieranie oraz organizowanie wyjazdów, imprez, wyjść rekreacyjnych, kulturalnych,
turystycznych.
q. Wydawania książek, gazet, czasopism, broszur.
r. Prowadzenie i wspieranie portali internetowych promujących treści spójne z celami
statutowymi fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąca złotych)
przeznaczony na działalność statutową.
§9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji ze środków publicznych i prywatnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. sponsoringu,
e. dochodów z majątku fundacji,
f. odsetek bankowych,
g. działalności odpłatnej Fundacji.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie
na działalność statutową.
§ 10
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.

3. Wynagrodzenie dla osób obsługujących działalność Fundacji określa uchwałą Zarząd.
4. Członkom Fundacji zakazuje się:
a. udzielenia pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”,
b.

przekazywania jej 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,

c. 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 wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 11
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 12
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 Członków - Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Członkami
Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Skład pierwszego Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, wskazuje na czas nieoznaczony
Fundator, który może również siebie wskazać jako Członka lub Prezesa Zarządu
w pierwszym Zarządzie Fundacji.
3. Fundator może uchwałą powołać nowego Członka lub Prezesa Zarządu lub odwołać
dotychczasowego Członka lub Prezesa Zarządu ze składu Zarządu Fundacji.
4. Fundator może również zrezygnować z bycia Członkiem lub Prezesem Zarządu
Fundacji i powołać na swoje miejsce nową osobę.
5. Członkowie lub Prezes Zarządu sprawują swoją funkcję do momentu ich odwołania,
śmierci albo złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora.

6. Odwołanie Członka lub Prezesa Zarządu, zgodnie regulacjami niniejszego paragrafu,
nastąpić może w szczególności w razie:
a. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu lub funkcji Prezesa Zarządu,
b. istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
c. niewypełnienia obowiązków Członka Zarządu lub Prezesa przez okres dłuższy niż rok,
d. podjęcia pracy lub działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji Członka Zarządu lub Prezesa Zarządu,
e. ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych,
f. innych okoliczności, które wszyscy pozostali Fundator uzna za istotne, w tym
w szczególności, jeżeli odwołanie Członka Zarządu lub Prezesa Zarządu wiąże się
z potrzebą zmiany lub usprawnienia działalności Fundacji.
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu lub w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Prezes może zwołać w uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zarządu w trybie
natychmiastowym.
Sposób reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych i innych
ważnych sprawach dotyczących Fundacji składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie..
Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje się w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich
Członków Zarządu Fundacji. Na połączenie się Fundacji z inną fundacją potrzebna jest
pisemna zgoda Fundatora.
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej..
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, bezwzględną większością głosów.
4. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.

6. Statut Fundacji może być zmieniany w toku działalności Fundacji. Zmiana Statutu
może dotyczyć również zmian celów Fundacji.
7. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji
jednomyślną uchwałą wszystkich Członków Zarządu. Na zmianę Statutu Fundacji jest
potrzebna pisemna zgoda Fundatora.
§18
1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, sprawozdanie ze swej działalności
za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

