§1. Postanowienia ogólne
1. Fundacja pod nazwą Uczymy Walczymy, zwana dalej Fundacją ustanowiona
przez Justynę Muraszko i Tomasza Litewnickiego, zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul.
Izbickiej 1, przez Elżbietę Wandę Buczel zastępcę notarialnego - notariusza
Grażyny Cylińskiej, w Warszawie w dniu 07.07.2017, działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Józefów.
3. 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.
4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
5. Fundacja ma prawo używania emblematów, odznak i pieczęci zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
7. Fundacja może powoływać oddziały, filie i inne placówki wyspecjalizowane w
kraju i poza jego granicami.
8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów.
9. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Cele Fundacji
Celami fundacji są:
1. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji oraz wykluczeniu
społecznemu, w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status
społeczny i majątkowy, płeć, przekonania, rasę, narodowość i orientację
seksualną.
2. Edukacja, korekta i terapia osób stosujących przemoc
3. Profilaktyka i edukacja w zakresie umiejętności psychospołecznych
sprzyjającym zachowaniom nieprzemocowym i umożliwiającym ochronę przed
zachowaniami przemocowymi.
4. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej.
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5. poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa i pomocy psychologicznej dla
ofiar przemocy i dyskryminacji
6. edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji
7. Rozwijanie dialogu społecznego z organami władzy publicznej
8. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

§ 3. Metody realizacji celów Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację spotkań, szkoleń, seminariów, wykładów, debat oraz innych form
poszerzania wiedzy
2. Organizowanie dla mieszkańców imprez i spotkań o charakterze
integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym czy sportowym
3. Propagowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, edytorskiej i wydawniczej, służącej
celom statutowym Fundacji
5. Prowadzenie badań i monitoringu zjawisk związanych z celami Fundacji
6. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą do
realizacji celów Fundacji
7. Budowanie koalicji oraz podejmowanie innych organizacyjnych form
współpracy z organizacjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami publicznymi i osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność w sferze zbieżnej z misją Fundacji.
8. Finansowanie działalności statutowej
9. Organizację i prowadzenie zajęć sportowych w zakresie samoobrony oraz
innych sztuk walki
§ 4. Majątek i dochody fundacji
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) Dotacji, subwencji, darowizn od osób prawnych z kraju i z zagranicy
b) Darowizn, spadków oraz zapisów od osób fizycznych
c) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych
d) dochodów w praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub
nieodpłatnie
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e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
f) środków znajdujących się na koncie Fundacji
g) odsetek bankowych
h) nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację
i) wpływów z działalności odpłatnej
2. Fundusz założycielski wynosi 1000 zł (jeden tysiąc złotych). Wkład każdego z
Fundatorów wynosi 500 zł (pięćset złotych) i jest w całości przeznaczony na
realizację celów statutowych Fundacji
3. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
5. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację
celów statutowych.

§ 5. Władze fundacji
1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób powołanych przez Fundatorów.
Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub
odwołania członka Zarządu Fundacji.
5. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Zarząd Fundacji.
6. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji następuje w
drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji zwykłą
większością głosów, przy czym członek Zarządu, którego sprawa dotyczy nie
bierze udziału w głosowaniu. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest
głos prezesa Zarządu Fundacji. Odwołanie członka Zarządu Fundacji wymaga
pisemnej zgody obydwu Fundatorów.
7. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji przez
wystąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd
Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji. Na kandydaturę nowego
członka Zarządu Fundacji wyrażają pisemną zgodę obaj Fundatorzy.
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§ 6. Zakres kompetencji Zarządu Fundacji
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw
Fundacji a w szczególności:
a) Uchwalanie programów działania Fundacji, ustalanie sposobów ich
realizacji, podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele.
b) Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji i zarządzanie nim
c) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
d) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji
e) Przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji
f) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji
g) Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji
i) Przygotowywanie wniosków w sprawie powołania i odwołania jednostek
organizacyjnych Fundacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji lub wiceprezes.
5. Posiedzeniom Zarządu Fundacji przewodniczy prezes, a w razie jego
nieobecności wiceprezes lub upoważniony przez prezesa członek Zarządu
Fundacji.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków
obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji, chyba że przepisy niniejszego statutu
stanowią inaczej. W przypadku gdy Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób,
wszelkie decyzje oraz uchwały Zarządu Fundacji będą podejmowane
jednomyślnie w takim przypadku ust. 7 nie będzie stosowany.
7. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Prezesa Fundacji. W
przypadku nieobecności prezesa Zarządu Fundacji, decyduje głos wiceprezesa.
8. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na pół roku.
9. Do podjęcia uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków
Zarządu Fundacji, w tym prezesa i wiceprezesa.
10. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania
wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
11. Do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych Fundacji,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest prezes i
wiceprezes Zarządu Fundacji łącznie.
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12. Do reprezentacji Fundacji w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem
zobowiązań, zawieraniem umów i udzielaniem pełnomocnictw, uprawniony jest
każdy członek Zarządu Fundacji samodzielnie.
13. Pracownicy i współpracownicy Fundacji wynagradzani są zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Zarząd Fundacji i korzystają ze wszystkich uprawnień
pracowniczych gwarantowanych przez przepisy prawa pracy.
14. Członkowie Zarządu Fundacji i Fundatorzy mogą pozostawać z Fundacją w
stosunku pracy.

§ 7. Jednostki organizacyjne Fundacji
1. Dla wykonywania swoich działań Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz
inne placówki wyspecjalizowane.
2. Oddziały i filie są jednostkami Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu
działania.
3. Placówki wyspecjalizowane są jednostkami organizacyjnymi realizującymi cele
statutowe Fundacji w skali ogólnokrajowej.
4. Oddziały, filie, placówki wyspecjalizowane działają na podstawie regulaminów
zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. Regulaminy powinny określać obszar i
zakres ich działania oraz zakres samodzielności.
5. Jednostki terenowe oraz wyspecjalizowane działają w oparciu o roczne plany
działania oraz finansowe zatwierdzone przez Zarząd Fundacji.
6. Zasady gospodarki finansowej jednostek terenowych i wyspecjalizowanych
zatwierdza Zarząd Fundacji.
7. Oddziałami, filiami oraz placówkami wyspecjalizowanymi kierują Dyrektorzy
powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji.

§ 8. Zmiana statutu
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały za
zgodą obydwu Fundatorów wyrażoną na piśmie.
2. Zmiany celów dla których Fundacja została powołana dokonuje Zarząd
Fundacji w drodze uchwały za zgodą obydwu Fundatorów wyrażoną na piśmie.

5

§ 9. Likwidacja fundacji
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona, lub z powodu wyczerpania środków finansowych
oraz wyznaczeniu likwidatora podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą obydwu
Fundatorów wyrażoną na piśmie.
2. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu jej zobowiązań przeznacza się na
rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych
celach.
3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 10. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji Uczymy Walczymy według
Polskiej Klasyfikacji Działalności są:
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.
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