STATUT FUNDACJI PUNKT WIDZENIA
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ustanowienie Fundacji.
1. Fundacja pod nazwą: Punkt Widzenia (zwana dalej „Fundacją”) działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Ewelinę Seklecką, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym
Repetytorium A Nr 792/2010 , sporządzonym przez notariuszkę- Joannę Kawecką-Pysz w kancelarii
notarialnej we Wrocławiu, ul. B. Prusa 1/25 w dniu 9 marca 2010r.
§ 2. Siedziba, teren i czas działania Fundacji.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W Fundacji mogą być tworzone stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa.
4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach.
6. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
7. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§3.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji.
3. Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub zrzeszeń.
ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA.
§ 4. Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie, upowszechnianie i realizowanie idei szeroko rozumianego rozwoju indywidualnego.
2. Promowanie i realizowanie idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
§ 5. Zasady działania Fundacji.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, treningów oraz innych form edukacyjnych,
umożliwiających rozwój kulturalny, intelektualny i zawodowy.
2. Działalność w zakresie edukacji pozaformalnej.
3. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w
zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami
i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
4. Organizowanie spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, projekcji filmowych,

happeningów, performansów, wystaw i innych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.
5. Organizowanie i prowadzenie kampanii społecznych.
6. Działalność promująca podejmowanie różnorodnych form aktywności społecznej.
7. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.
8. Organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej i wydawniczej.
9. Prowadzenie badań i analiz społecznych.
2.
§ 6. Inne działania Fundacji.
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć Fundacja współdziała z innymi
jednostkami, organizacjami i stowarzyszeniami dla osiągnięcia wspólnych bądź zbliżonych celów
statutowych. Współpraca może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, finansowania lub
dofinansowania, pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania.
2. Fundacja może ustanowić fundusz na nagrody i stypendia.
3. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane, jako zastępowanie instytucji
państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.
§ 7. Fundusz założycielski Fundacji.
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych).
2. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej
działania.
§ 8. Dochody Fundacji.
1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów działalności pochodzą w szczególności z:
1) darowizn, spadków i zapisów,
2) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
3) dochodów z majątku Fundacji,
4) subwencji osób prawnych,
5) dotacji rządowych i samorządowych,
6) programów Unii Europejskiej
7) odsetek i depozytów bankowych
8) dotacji i subwencji oraz konkursów grantowych
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie Polskiej(PLN) oraz w walutach obcych we
właściwych Bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 9. Darowizny, subwencje i dotacje.
1. O ile ofiarodawcy nie określili celu, wpływy pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów
mogą być użyte na realizację każdego z celów statutowych Fundacji.
2. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej
lub łącznej, w znaczącej kwocie w zł lub innej walucie uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł

Sponsora Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
ROZDZIAŁ IV. ORGANY FUNDACJI
§ 10. Organami fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji
§ 11. Powołanie członków Zarządu i Rady Fundacji.
1. Fundatorka Fundacji powołuje pierwszy Zarząd Fundacji i wchodzi w jego skład.
2. Fundatorka powołuje członków Rady Fundacji.
3. Fundatorka ma prawo odwołać członka Zarządu z pełnienia swojej funkcji w przypadku, gdy
następuje:
1) naruszenie przepisów prawa, w tym niniejszego Statutu i innych aktów wewnętrznych Fundacji,
2) nienależyte gospodarowanie majątkiem Fundacji,
3) niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań.
§ 12. Skład Zarządu i kompetencje.
1. Do dokonywania czynności prawnych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa oraz
składania wszelkich oświadczeń woli, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne lub zmiany w
majątku Fundacji, w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu wraz z jednym członkiem
Zarządu.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powołanych przez Fundatora na pięcioletnią
kadencję.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez dowolną ilość kadencji.
4. W skład Zarządu z mocy Statutu może wejść Fundator. W razie jego rezygnacji z członkowstwa w
Zarządzie, Fundator powołuje inną osobę na swoje miejsce.
5. Członkowstwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się
mandatu oraz odwołania przez Fundatora.
6. Zarząd może powołać spośród swoich członków, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
7. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z twórców i działaczy
skupionych wokół idei Fundacji.
§ 13. Zakres zadań Zarządu.
1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
1) kierowanie i reprezentacja Fundacji na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem Fundacji,
3) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
6) tworzenie i znoszenie zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
7) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie
dla pracowników Fundacji,
8) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,

9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów
Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może powołać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 14. Posiedzenia Zarządu.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, bądź na żądanie dwóch członków
Zarządu, a także na żądanie Fundatora.
3. Członkowie Zarządu winni być zawiadamiani o terminie, co najmniej na 3 dni przed datą
posiedzenia.
4. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Fundacji i Fundator.
7. Zmiany w Statucie dokonuje Zarząd Fundacji za pisemna zgodą Fundatora.
§ 15. Skład Rady Fundacji.
1. Rada Fundacji składa się z minimum trzech, maksimum pięciu osób.
2. Rada spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 16. Kompetencje Rady Fundacji.
1. Rada Fundacji sprawuje funkcje kontrolne i doradcze w Fundacji.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji ma prawo odwołać członka Rady, co
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci
członka Rady.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
5. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania
przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie
Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
§ 17. Posiedzenia Rady Fundacji.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzję w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej
liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady może brać udział w spotkaniach Zarządu bez prawa głosu.
5. Kadencja Rady Fundacji trwa dwa lata.
§ 18. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Opiniowanie działalności Zarządu Fundacji.
2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
3. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji.
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 19.
Fundacja może być zlikwidowana w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub po
wyczerpaniu środków finansowych i w innych przypadkach wskazanych ustawą.
§ 20.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednomyślnie w drodze uchwały.
§ 21.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany instytucjom, których działalność
odpowiada celom fundacji.

