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STATUT FUNDACJI RUBIN 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1 

Fundacja pod nazwą Fundacja RUBIN zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Anetę 

Szarfenberg zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 

29.12.2015., działa na podstawie ustawy o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97) oraz 

na podstawie niniejszego statutu. 

 

Art. 2 

1. Fundacja posiada osobowość prawną.  

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

 

Art. 3 

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.  

 

Art. 4 

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania celów statutowych Fundacja może współpracować z partnerami 

zagranicznymi oraz prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy  

z innymi podmiotami. 

3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także a także tworzyć 

spółki, przystępować do spółek, obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach, 

przystępować do stowarzyszeń oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji,  

w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o tym samym lub zbliżonym 

charakterze działania. 

4. Działalność określona w Art.7 może być prowadzona nieodpłatnie lub w formie 

odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

Art. 5 

Właściwym organem nadzoru jest Minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej. 
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CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

Art. 6 

Celem działania Fundacji jest: 

1. poszukiwanie skutecznych metod pomocy i wypracowywanie systemowych 

rozwiązań w obszarze bezdomności, niepełnosprawności, polityki senioralnej, wobec 

grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 

ukierunkowanych na zmniejszanie nierówności społecznych; 

2. pobudzanie rozwoju sektora ekonomii społecznej; 

3. profilaktyka bezdomności, uzależnień oraz innych problemów społecznych; 

4. aktywizacja społeczna i zawodowa, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna 

oraz wspieranie rozwoju osobistego i poprawy jakości życia osób bezdomnych, 

niepełnosprawnych, seniorów, osadzonych i opuszczających zakłady karne, oraz 

innych osób należących do marginalizowanych grup społecznych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

5. przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec grup marginalizowanych oraz 

mniejszościowych; 

6. promowanie wolności światopoglądowej; 

7. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

8. merytoryczne i finansowe wspieranie innych organizacji i instytucji prowadzących 

działalność na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością lub działających 

w innym obszarze funkcjonowania Fundacji; 

9. promocja i organizacja wolontariatu; 

10. działalność charytatywna. 

 

Art. 7 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania: 

a) usługi w formie przedsiębiorstw społecznych, zatrudniających osoby 

niepełnosprawne i inne osoby należące do marginalizowanych grup społecznych  

i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

b) ewaluacje i badania społeczne oraz przygotowywanie analiz i ekspertyz 

dotyczących obszarów w których działa Fundacja, 

c) realizowanie form aktywnej integracji społecznej (np. Żywa Biblioteka, Teatr 

Forum), 

d) organizowanie konferencji, debat, wykładów, wystaw, festiwali, 
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e) publikowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 

f) realizowanie projektów aktywizacji obywatelskiej, zawodowej, społecznej, 

kulturalnej, 

g) organizowanie kampanii społecznych i akcji medialnych oraz prowadzenie innych 

działań informacyjnych, 

h) treningi umiejętności interpersonalnych, trening kreatywności, grupy wsparcia 

dla osób z grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

i) warsztaty, szkolenia, coaching dla przedstawicieli organizacji i instytucji 

realizujących działalność pomocową oraz innych podmiotów, 

j) współpracę z instytucjami pożytku publicznego, przedsiębiorstwami oraz innymi 

organizacjami i instytucjami, których cele są spójne z celami działania Fundacji; 

k) monitorowanie działalności pomocowej instytucji i organizacji, 

l) działania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. 

2. Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną w zakresie wszystkich działań 

opisanych w art. 7 lub działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie działań 

opisanych w art. 7 pkt 1.f i 1.h. 

 

Art. 8 

1. Na swoją działalność Fundacja będzie pozyskiwać środki finansowe publiczne oraz 

prywatne.  

2. Działania realizowane przez Fundację mogą być dofinansowywane przez 

uczestników tych działań.  

 

Art. 9 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych 

i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.  

 

Art. 10 

Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów 

obranych przez Fundację. 
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ORGANY FUNDACJI 

Art. 11 

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Fundator. Członkiem Zarządu może być 

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Art. 12 

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu.  

2. Liczba członków Zarządu nie może być mniejsza niż 2 (dwóch) i większa niż 5 (pięć). 

 

Art. 13 

Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Fundatora. Fundator może wejść  

w skład Zarządu Fundacji.  

 

Art. 14 

1. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania 

członka Zarządu. 

2. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora lub przez Zarząd 

Fundacji. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zarząd Fundacji wymaga zgody 

Fundatora.  

3. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez 

pozostałych członków Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów, przy czym 

członek Zarządu Fundacji, której sprawa dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu.  

4. Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona na piśmie. 

5. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przez wystąpienie, śmierć lub 

pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój 

skład w drodze kooptacji za zgodą Fundatora. 

6. Zarząd Fundacji może powołać Rady Programowe do realizacji poszczególnych 

przedsięwzięć Fundacji. 

 

Art. 15 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach lub obiegowo. 

 

Art. 16 

1. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez jego Prezesa co najmniej raz w roku. 
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2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu także na żądanie 

któregokolwiek członka Zarządu.  

3. Posiedzenie Zarządu Fundacji może się odbywać w formie telekonferencji.  

4. Przebieg posiedzenia Zarządu Fundacji musi zostać utrwalony w protokole 

podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu Fundacji. 

 

Art. 17 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. 

2. Uchwały Zarządu mogą być podjęte pod warunkiem, iż na posiedzeniu obecna jest co 

najmniej połowa składu Zarządu Fundacji, a każdy z członków Zarządu został 

wcześniej powiadomiony o jego zwołaniu. 

3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. 

 

Art. 18 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację.  

2. Do zadań Zarządu należy:  

a) przygotowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności 

Fundacji, 

b) przygotowanie sprawozdań z działalności, 

c) wyrażanie zgody na przyjęcie dotacji, spadków i darowizn przypadających 

Fundacji, 

d) zarządzanie majątkiem Fundacji, 

e) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, 

f) określanie liczby pracowników Fundacji oraz wysokości ich wynagrodzeń,  

g) podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach nie zastrzeżonych dla innych 

organów Fundacji. 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI 

Art. 19 

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawie zaciągania zobowiązań 

finansowych, składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub Członek Zarządu pisemnie 

upoważniony przez Prezesa Zarządu Fundacji. 
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MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

Art. 20 

1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 2200 

zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100), która stanowić będzie fundusz 

założycielski Fundacji. 

2. Ww. kwota na Fundusz założycielski zostaje przeznaczona wyłącznie na działalność 

statutową. 

3. Ze środków funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest 

kwota 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

 

 Art. 21 

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym majątkiem. 

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe. 

 

Art. 22 

1. Fundacja czerpie dochody z następujących źródeł: 

a) dotacji ze środków samorządowych, funduszy celowych, budżetu państwa, 

środków europejskich i innych środków publicznych darowizn, spadków  

i zapisów, zarówno w naturze jak i w formie pieniężnej; 

b) subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatora; 

c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw 

majątkowych,  

d) dochodów ze zbiórek; 

e) pożyczek i poręczeń oraz gwarancji udzielanych przez publiczne i prywatne 

instytucje finansowe, w tym banki, fundusze poręczeniowe,  pożyczkowe lub 

powiernicze; 

f) dochodów z działalności gospodarczej; 

g) odsetek od posiadanych funduszy, lokat kapitałowych oraz dochodów  

z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także 

dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych. 
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Art. 23 

1. Dochody z darowizn są przeznaczane na realizację wszystkich celów Fundacji. 

Jednakże w przypadku, gdy darczyńca określi cel, na jaki darowizna ma być 

przeznaczona, Fundacja przeznaczy tę darowiznę na wskazany cel pod warunkiem,  

iż znajduje się on w granicach określonych celami Fundacji.  

2. Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio do dotacji, spadków lub 

zapisów. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Art. 24 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: 

a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych (72.20.Z), 

b) badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z), 

c) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 

d) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania 

(70.22.Z),  

e) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (74.90.Z), 

f) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), 

g) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

(85.59.B), 

h) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 

i) artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),  

j) wydawanie książek (58.11.Z) 

k) pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),  

l) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych (88.10.Z),  

m) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(88.99.Z),  

n) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

o) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),  

p) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),  



STATUT FUNDACJI RUBIN 

 
 

Strona 8 z 8 

q) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

(47.91.Z). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Art. 24 

2. Fundacja zostanie rozwiązana, gdy:  

a) jej cele zostaną zrealizowane,  

b) jej źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane.  

3. Likwidacja zostanie przeprowadzona przez likwidatora mianowanego przez Zarząd 

Fundacji.  

4. Likwidator posiada wszelkie uprawnienia Zarządu.  

5. Wszelkie wartości majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji zostaną 

przekazane instytucjom o celach działania podobnych do celów działania Fundacji. 

 

Art. 25 

1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez:  

a) Fundatora lub upoważnione przez niego osoby, działające łącznie i na mocy 

pełnomocnictwa do zmiany statutu udzielonego przez Fundatora;  

b) Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora wyrażoną na piśmie.  

2. Uchwała Zarządu Fundacji w sprawie zmiany statutu podejmowana jest 

jednomyślnie.  

 

Fundator zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji.  

 

 

Warszawa, 25 stycznia 2016 r.  
 

 

 

………………………………………… 

(imię i nazwisko) 


