STATUT FUNDACJI CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
ustanowiony dnia 05 września 2008 roku uchwałą Fundatorów
tekst jednolity z dnia 1 września 2021
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Centrum Aktywności Twórczej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez:
a. Milenę Nadolną – Dróżdż
b. Marlenę Pujszę - Kunikowską
c. Szymona Kozłowskiego
zwanych dalej fundatorami, w dniu 05.09.2008 roku, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza
Marię
Bortel
prowadzącą
Kancelarię
Notarialną
w Lesznie
przy ul. Dąbrowskiego.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Leszno, gmina Miasto Leszno, powiat Leszczyński,
województwo Wielkopolskie.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
§3
1. Fundacja może używać nazwy skróconej CAT, a dla celów współpracy z zagranicą
posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego
przez Zarząd Fundacji.
4. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone, przysługuje wyłącznie
Fundacji.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów
Fundacji.
§5
Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.
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§6
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw edukacji.
ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji
§7
1. Fundacja jest organizacją wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Powołana by działać na rzecz zwiększania aktywności lokalnej i wspierania rozwoju
dzieci i młodzieży.
Do celów Fundacji należą:
a. organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania;
b. organizacja działań w zakresie kultury i sztuki;
c. organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej;
d. organizacja działań w zakresie ochrony środowiska;
e. przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym;
f. wspieranie idei wyrównywania szans osób będących w trudnej sytuacji życiowej oraz
niedostosowanych społecznie;
g. wspieranie młodzieży i dorosłych w podejmowaniu i upowszechnianiu działań na rzecz:
- promocji prospołecznego modelu życia;
- edukacji ustawicznej;
- krzewienia idei demokracji i samorządności;
h. promocja idei wolontariatu;
i. aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wolontariat;
j. przeciwdziałanie bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, wspieranie
przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
k. podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej;
l. szerzenie informacji dotyczących rynków pracy, studiów, stypendiów oraz praktyk
studenckich w kraju i za granicą;
ł. szkolenie młodych liderów;
m. wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy organizacjami
państw europejskich i innych;
n. podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
o. ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego
społeczności lokalnych;
p. wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego;
r. przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
s. organizacja działań w zakresie sportu, rekreacji ruchowej oraz zdrowia
t. promowanie idei proekologicznych.
2. Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych zajmować się będzie:
a. prowadzeniem działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej oraz badań
w zakresie objętym celami Fundacji;
b. organizowaniem krajowych oraz międzynarodowych szkoleń, seminariów, wizyt
studyjnych, wydarzeń rekreacyjnych i sportowych;
c. wspieraniem wszelkich działań personelu i wolontariuszy Fundacji;
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d. organizowaniem, w tym także prowadzeniem, wykładów, sympozjów, seminariów,
konferencji, warsztatów naukowych oraz kursów, mających za zadanie przekazywanie
wiedzy;
e. prowadzeniem poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność społeczną i zawodową obywateli, w szczególności młodzieży;
f. rzecznictwem interesów grup marginalizowanych społecznie;
g. inicjowaniem i organizowaniem akcji charytatywnych, między innymi aukcje, wystawy,
wernisaże, pokazy, odczyty;
h. organizowaniem zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji;
i. organizowaniem festiwali oraz pojedynczych koncertów;
j. wymianą doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji;
k. promowaniem celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
l. współpracą z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji
samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi
i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z misją Fundacji;
ł. realizowaniem zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji;
m. działalnością wydawniczą;
n. tworzeniem funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, których przeznaczenie
jest zgodne z misją Fundacji;
o. aktywizowaniem zawodowym i walką z bezrobociem;
p. prowadzeniem programów i punktów informacyjnych oraz doradztwem zawodowym;
r. prowadzeniem i uczestnictwem w programach ochrony środowiska oraz ochrony zasobów
kulturowych;
s. przyznawaniem stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym
opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celami Fundacji;
t. współpracą ze społecznościami lokalnymi nakierowaną na aktywizację działalności
obywatelskiej i rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi;
u. promocję działalności dziecięcej, młodzieżowej i osób dorosłych.
§8
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
§9
Działalność Fundacji, określona w §7 pkt. a-u może być prowadzona zarówno jako działalność
odpłatna, jak i nieodpłatna.
ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji
§ 10
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc)
złotych wymienionych w akcie założycielskim.
2. Majątek Fundacji, oprócz majątku początkowego, tworzy również mienie nabyte przez
Fundację w toku działania.
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§ 11
1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach, lokatach bankowych, w obligacjach,
akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach, które stanowią, w
rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym również fundusze celowe.
3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe z dochodów określonych w § 12 pkt. g),
nazwać je imieniem osób, które przekazały Fundacji środki w drodze spadku lub zapisu, na
których zgromadzane są środki otrzymane od w/w osób z w/w tytułów.
4. Decyzję co do utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, jak również
określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu
dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji, kierując
się - odnośnie funduszy opisanych w § 11 pkt. 3 - wolą spadkodawców i zapisodawców.
§ 12
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a. funduszu założycielskiego;
b. z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Fundacji;
c. ze zbiórek i imprez publicznych prowadzonych na podstawie zezwoleń właściwych
organów administracji;
d. odsetek od lokat bankowych;
e. odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z
tytułu posiadania papierów wartościowych;
f. w związku z prowadzoną (ewentualną) współpracą międzynarodową;
g. darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych od osób fizycznych;
h. dotacji i subwencji od osób
prawnych
i organizacji zagranicznych
i międzynarodowych;
i. sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub
przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;
j. grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków na określone cele
z obowiązkiem rozliczenia;
k. odsetek od dywidend i zysków z akcji i udziałów;
l. wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14
Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych
oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
§ 15
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
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§ 16
Majątek Fundacji nie może być obciążony przez:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członkiń/ów jej organów, pracowników oraz osób, z którymi członkinie/owie jej
organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej 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. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;
d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
Działalność gospodarcza
§ 17
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Finanse Fundacji oraz księgi rachunkowe
§ 18
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
właściwymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa księgowana
jest odrębnie, zgodnie z właściwymi przepisami.

ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji
§ 19
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.
§ 20
1. W braku odmiennych postanowień niniejszego Statutu, uchwały Zarządu Fundacji zapadają
zwykłą większością głosów.
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2. Każdemu członkowi organu przysługuje jeden głos. Ilekroć w Statucie mowa jest o:
a. bezwzględnej większości głosów - należy przez to rozumieć liczbę głosów większą niż
połowa członków organu, według składu organu na dzień powzięcia uchwały;
b. zwykłej większości głosów - należy przez to rozumieć większość głosów oddanych.
Głosami oddanymi są głosy za i przeciw.
Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji jest organem zarządzająco – wykonawczym
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od jednej do pięciu osób powoływanych na czas
nieoznaczony.
3. Na mocy Statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.
4. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Zarządu powołuje swą decyzją Zarząd na posiedzeniu w formie uchwały.
5. Zarząd może powołać ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu.
6. Członkowie nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tego organu, w tym kosztów podróży.
§ 22
1. (uchylony)
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba prawna.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się
mandatu lub odwołania przez pozostałych Członków Zarządu.
4. Członek Zarządu może być odwołany przez pozostałych Członków Zarządu, jeżeli wykonuje
swoją funkcję sprzecznie z postanowieniami niniejszego Statutu lub stanie się niezdolny do
pełnienia swojej funkcji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania przez pozostałych Członków Zarządu
jednego z Członków Zarządu, Zarząd mo ż e pełnić swe funkcje w pomniejszonym
składzie.
§ 23
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w
szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych
Fundacji;
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
c. uchwalanie regulaminów;
d. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, składanie stosownych
oświadczeń;
e. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im
regulaminów organizacyjnych;
f. ustalanie zasad i wielkości zatrudniania oraz wynagradzania pracowników Fundacji;
g. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
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h. zawieranie umów w imieniu Fundacji;
i. podejmowanie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd określa szczegółowy tryb i zasady swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu.
§ 24
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
3. (uchylony).
§ 25
1. Prezesa Zarządu wyznacza Zarząd spośród swoich członków.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W szczególności Prezes może przyznać określone
uprawnienia poszczególnym członkom Zarządu.
3. W razie równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Zarządu, decyduje głos Prezesa.
4. Na wypadek wygaśnięcia mandatu lub odwołania Prezesa pozostali członkowie wybierają
nowego Prezesa ze swego grona.
§ 26
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych oraz we wszystkich innych, niż majątkowe w
imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes.
2. W sprawach ze stosunku pracy Fundację reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.
ROZDZIAŁ V
Zmiana Statutu Fundacji
§ 27
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć ograniczenia dotychczasowych celów statutowych
Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji.
§ 28
1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z
inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Zarządu.

9

ROZDZIAŁ VI
Likwidacja Fundacji
§ 29
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności
wszystkich członków Zarządu.
§ 30
1. Likwidatorów Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli;
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o
wykreślenie Fundacji z rejestru;
h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
§ 31
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.
§ 32
O likwidacji Fundacji powiadamia się Ministra właściwego do spraw edukacji.
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