
STATUT 
FUNDACJI Człowiek

(ustanowiony przez Fundatora w dniu 19 lutego 2015 roku)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja  Człowiek,  zwana  Fundacją,  ustanowiona  przez  Mateusza  Biernata,
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Łukasza Hajto
z  Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Krupniczej nr 34/4, dnia 19 lutego 2015 r.,
repertorium A NR 951/2015, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
roku o fundacjach (Dz. U.  z dnia 1991 r.  Nr 46,  poz. 203 z późn.  zm.) oraz postanowień
niniejszego Statutu.

§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki 

Społecznej.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacji działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
3. Dla  właściwego  realizowania  celów  społecznych  i  gospodarczych  Fundacja  może

prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, oddziały, a także przystępować

do związków, stowarzyszeń, spółek i fundacji.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranym języku.

§5
Fundacja  może  przyznawać  nagrody  i  tytuły  honorowe  osobom  fizycznym  i  prawnym
zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6
Celem Fundacji jest:

1. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
2. Propagowanie rozwoju świadomego społeczeństwa.
3. Kształtowanie  i  rozwój  świadomości  kulturalnej,  naukowej  i  zdrowotnej

społeczeństwa.
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4. Inspirowanie,  rozbudzanie  i  rozwijanie  oraz upowszechnianie  nowatorskich  postaw
artystycznych, twórczych i edukacyjnych.

5. Promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki, nauki.
6. Działalność  na  rzecz  rozwoju  nauki,  edukacji,  oświaty,  wychowania,  ochrony

zdrowia,  kultury,  sztuki  zgodnych  z  celami  wytyczonymi  przez  organizacje
międzynarodowe oraz Unię Europejską, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.

7. Propagowanie zdrowego stylu życia, odżywiania, higieny psychicznej. 
8. Inicjowanie,  rozwijanie  i  umacnianie  postaw  nastawionych  na  pełne  uczestnictwo

osób  z  niepełnosprawnością,  osób  chorujących,  osób  starszych  i  zagrożonych
wykluczeniem  społecznym  w  społeczeństwie,  począwszy  od  życia  codziennego,
poprzez naukę i aktywizację  zawodową i  społeczną,  aż do dostępu do dóbr nauki,
kultury i sztuki.

9. Budowanie i  zmiana świadomości  społecznej  w  zakresie  opieki  nad  osobami
starszymi.

10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, chorujących oraz w wieku emerytalnym,
zagrożonym wykluczeniem, potrzebujących oraz ich rodzin.

11. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
12. Działalność  informacyjna,  edukacyjna,  poszerzająca  w  społeczeństwie  wiedzę  na

temat integracji i reintegracji społecznej, w tym osób starszych, niepełnosprawnych,
chorujących oraz zagrożonym wykluczeniem. 

13. Upowszechnianie  wiedzy o przyczynach  niepełnosprawności,  wiedzy o  chorobach,
przede  wszystkim tych spowodowanych zmianami  cywilizacyjnymi  i  społecznymi,
informacji o możliwościach i sposobach im zapobiegania.

14. Promowanie kształcenia ustawicznego przez całe życie.
15. Działalność  edukacyjna,  szkoleniowa,  badawczo-rozwojowa,  psychologiczna  i

opiniotwórcza. Budowanie niezależności, samodzielności i zaradności życiowej.
16. Działalność doradcza i konsultacyjna.
17. Wspierania  innych  inicjatyw  charytatywnych  związanych  z  celami  statutowymi

Fundacji. 

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie  i  realizację  projektów  w  obszarze:  oświaty,  nauki,  edukacji,  kultury,
zdrowia, ochrony środowiska. 

2. Wpływanie  na  kształtowanie  postawy  tolerancji,  przeciwdziałanie  dyskryminacji
wobec  osób  niepełnosprawnych,  osób  chorujących,  osób  starszych  i  zagrożonym
wykluczeniem oraz mniejszości.

3. Tworzenie, prowadzenie i finansowanie pracowni artystycznych, twórczych. 
4. Organizowanie  wystaw  i  wernisaży  oraz wspieranie  artystów  oraz  twórców  ze

szczególnym  uwzględnieniem  prac  amatorskich  i  niepełnosprawnych  oraz  osób
chorujących oraz aukcje prac własnych i przedmiotów przekazanych dla Fundacji z
zewnątrz.

5. Zakładanie placówek kulturalnych - domów i ośrodków kultury, bibliotek, archiwów,
muzeów, galerii sztuki, w których szczególnie uwzględniona będzie twórczość osób
chorujących, niepełnosprawnych oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

6. Tworzenie  zespołów  terapeutycznych,  badawczo-  naukowych,  w  szczególności  w
zakresie terapii, leczenia i rehabilitacji.

7. Tworzenie  i  prowadzenie  cyfrowych  bazy  danych  w  zakresie  ochrony  zdrowia,
rehabilitacji, aktywizacji zawodowej oraz szeroko rozumianej kultury, sztuki. 
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8. Tworzenie programów integracji i reintegracji społecznej.
9. Tworzenie placówek integracji i reintegracji społecznej.
10. Tworzenie  grup  terapeutycznych,  rehabilitacyjnych,  samopomocowych,  również  z

wykorzystaniem nowoczesnych technologii (m.in Internet).
11. Propagowanie społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców.
12. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.
13. Tworzenie  systemu  i  odpowiednich  warunków  opieki  zapewniających  spokojne  i

godne  życie  osobom  starszym  o  różnorodnym  stopniu  niepełnosprawności  i  ze
schorzeniami wieku podeszłego.

14. Inspirowanie i kreowanie aktywności seniorów w celu niesienia samopomocy.
15. Organizowanie  i  prowadzenie  placówek  pobytu  dziennego  ze  szczególnym

uwzględnieniem środowiska lokalnego.
16. Tworzenie całodobowych jednostek ochrony zdrowia dla osób w wieku emerytalnym.
17. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz

informacyjno-prawnych.
18. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji.
19. Wydawanie  utworów  osób  niepełnosprawnych  i  innych  na  wszelkich  możliwych

nośnikach. .
20. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.
21. Wpływanie  na  zmiany  o  charakterze  systemowym  na  rzecz  celów  społecznie

użytecznych.
22. Organizowanie kwest pieniężnych.
23. Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych.
24. Organizowanie zbiórek wśród firm w kraju i zagranicą.
25. Współpraca z władzami europejskimi,  samorządowymi,  rządowymi i  organizacjami

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
26. Nawiązywanie  kontaktów  i  współpraca  w  szeroko  rozumianym  szkolnictwie  z

instytucjami  i  organizacjami,  galeriami,  muzeami,  ośrodkami  badawczymi,  z
jednostkami ochrony zdrowia i uniwersyteckimi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i
na arenie międzynarodowej.

27. Finansowanie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych.
28. Organizowanie wolontariatu.

§8
Fundacja  dla  realizowania  swojego  celu  może  zawierać  porozumienia  i  umowy  z
organizacjami,  podmiotami gospodarczymi,  organami administracji i innymi podmiotami,  a
także może wspierać osoby fizyczne i prawne, których działalność jest zbieżna z działaniem
Fundacji.
Fundator  może  wskazać  osobę  lub  osoby,  które  będą  wykonywały  jego  uprawnienia
wynikające ze statutu.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych 00/100), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowi 
wkład pieniężny Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez 
Fundację w toku jej działalności.
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§ 10
Dochodami Fundacji są w szczególności:

1. Darowizny, dotacje, granty, spadki i zapisy.
2. Dotacje rządowe, samorządowe, dotacje z funduszy Unii Europejskiej.
3. Subwencje osób prawnych.
4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
5. Dochody ze zbiórek publicznych.
6. Odsetki bankowe od wkładów pieniężnych.
7. Dochody z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe

Fundacji. 

§11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku  z  dobrodziejstwem  inwentarza  i  to  tylko  wówczas,  gdy  w  chwili  składania
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa znacznie długi spadkowe.
Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte
do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania Fundatora oraz jej Zarządu, o ile
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczony na statutowe cele Fundacji.

§ 12

1. Osoby  fizyczne i  prawne,  które dokonają na  rzecz Fundacji  darowizny  lub subwencji
(jednorazowej lub łącznej) w wysokości, co najmniej 50.000 zł, uzyskują tytuł Sponsora
Fundacji.

2. Tytuł Sponsora ma charakter osobisty.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STATUTOWE FUNDACJI I ORGANIZACJA FUNDACJI

§13
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób.
2. Członków Zarządu powołuje na czas nieokreślony Fundator.
3. Fundator może odwołać członka Zarządu Fundacji w każdym czasie.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
5. W przypadku powołania Zarządu, składającego się z dwu lub trzech osób, podejmuje on

decyzje  na  posiedzeniach  w  formie  uchwał  -  zwykłą  większością  głosów  członków
obecnych na posiedzeniu Zarządu.

6. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu Fundacji lub członka Zarządu Fundacji. 

§ 15
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a w
szczególności:
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1. Ustala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji. 
2. Przyznaje  i  funduje  nagrody  oraz  wyróżnienia  dla  osób,  instytucji,  których

działalności w sposób istotny służy promocji celów Fundacji. 
3. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji. 
4. Przyjmuje darowizny, spadki i zapisy.
5. Ustala wielkość  zatrudnienia,  zasady  wynagradzania  oraz  wielkość  środków  na

wynagrodzenia i nagrody  dla pracowników zatrudnionych w działalności statutowej
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora. 

§ 16
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu
samodzielnie.

§ 17
1. Decyzje  w  przedmiocie  zmiany  Statutu  podejmuje  Fundator.  Fundator  podejmuje  też

decyzję w przedmiocie likwidacji  Fundacji  oraz połączenia Fundacji  z inną Fundacją.
Ponadto Fundator  samodzielnie ustala  zasady  i  wysokość ewentualnego  wynagrodzenia
członków Zarządu.

2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.
3. Fundator może powołać Radę Fundacji, jako organ opiniotwórczy i doradczy Fundacji

oraz ustalić zasady jej działania.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18
1. Dla  efektywnego  realizowania  swoich  celów  Fundacja  może  połączyć  się  z  inną

Fundacją.
2. Połączenie  nie  może nastąpić,  jeśli  w jego  wyniku  mógłby  ulec  istotnej  zmianie  cel

Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.

§ 19
Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Likwidatorem Fundacji jest 
Zarząd Fundacji, chyba, że Fundator postanowi inaczej.

§ 20
W razie likwidacji  Fundacji,  majątek  Fundacji zostanie przekazany na realizację celów,  dla
których Fundacja została ustanowiona.
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