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STATUT  FUNDACJI  
GDAŃSKA STREFA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Fundacja Gdańska Strefa Porozumienia bez Przemocy zwana dalej Fundacją, ustanowiona 

przez Fundatorów: Katarzynę Szadziewską-Łanecką, Dominikę Jasińską i Ewę Krzymuską-

Gryncewicz aktem notarialnym Repertorium A nr 2519/2015 sporządzonym przez 

notariusza Andrzeja Chylińskiego w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, w dniu 25 czerwca 

2015 r, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. 

3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Wszyscy członkowie władz fundacji utożsamiają się z wartościami życia bez przemocy oraz 

wartościami fundacji i starają się urzeczywistniać je w swoim życiu. 

 

§ 2 

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk. 

 

§ 3 

1. Terenem działalności Fundacji jest głównie obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić także 

działalność poza granicami RP. 

2. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i 

zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w 

kraju i za granicą swoich przedstawicieli. 

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

5.  Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 

 

 

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 4 

Misją fundacji jest: 
Kształtowanie empatycznej postawy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz kultury 

rozwiązywania konfliktów uwzględniających potrzeby wszystkich stron. 
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§ 5 

Celami Fundacji są: 

� Szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Non-Violent Communication, w skrócie 

NVC) wg dr Marshalla Rosenberga, jako metody komunikacji i filozofii życia 

� Rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, jakimi są  mediacja 

metodą Porozumienia bez Przemocy i Kręgi Naprawcze (ang. Restorative Circles) 

� Propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej  (ang. Restorative Justice, w skrócie RJ) 

jako alternatywy dla systemu sprawiedliwości karnej 

� Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy słownej w życiu osobistym, 

zawodowym i publicznym 

� Stwarzanie przestrzeni promujących życie bez przemocy oraz pokojowe metody 

rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się. 

 

§ 6 

Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1. Promowanie metody komunikacji Porozumienia bez Przemocy  

� Konferencje,  wystąpienia publiczne, publikacje i inne formy wymiany myśli i 
inspiracji  

2. Działalność edukacyjną, oświatową, wychowawczą, w tym również doskonalenie 

zawodowe, w szczególności: 

� Organizowanie warsztatów, szkoleń opartych na metodzie NVC na wszystkich 

poziomach edukacji szkolnej 

� Edukowanie społeczeństwa w zakresie Porozumienia bez Przemocy: 

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, programów edukacyjnych w formie 

indywidualnej i grupowej 

� Edukacja kadry pedagogicznej i uczniów z zakresu konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów w poszanowaniu wszystkich stron konfliktu 

� Inicjowanie zmian w Systemie Edukacji poprzez propagowanie i wdrażanie systemu 

opartego na szacunku, partnerstwie i współpracy 

� Działania na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów i 

trenerów NVC 

� Wsparcie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie rozwoju komunikacji, 

mediacji w oparciu o NVC i Kręgów Naprawczych 

• Wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi w trudnych 

sytuacjach 

• Szerzenie idei sprawiedliwości naprawczej, w tym Mediacji i Kręgów 

Naprawczych, jako metod rozwiązywania sporów wśród przedstawicieli 

Systemu Sprawiedliwości 

• Edukowanie przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, systemu Opieki 

Zdrowotnej oraz innych grup zawodowych według zaistniałych potrzeb 

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

4. Promowanie społecznie zaangażowanego biznesu. 

5. Działalność pokojową poprzez prowadzenie mediacji w oparciu o NVC i Kręgi Naprawcze.
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6. Działalność naukową i badawczą.   

7. Promocję dobrych praktyk. 

8. Ochronę i promocja zdrowia. 

9. Tworzenie miejsc wspierających realizację celów statutowych. 

10. Współpracę z innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą. 

 

§ 7 

Sposoby realizacji celów mogą odbywać się w ramach nieodpłatnej lub odpłatnej działalności 

statutowej. 

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§ 8 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 złotych (dwa i pół tysiąca 

złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz inne 

mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§ 9 

Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

� darowizn, spadków, zapisów 

� dotacji, subwencji oraz grantów 

� ze zbiórek i imprez publicznych 

� majątku Fundacji 

� odsetek i lokat bankowych 

� przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

� dochodów z działalności gospodarczej 

 

§ 10 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte 

na realizację wszystkich celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub 

donatorów. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane 

przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, 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.  

 

§ 11 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach.  

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych, a cały uzyskany w ten sposób dochód przeznacza na cele statutowe, 

bieżące funkcjonowanie fundacji lub rozwój działalności gospodarczej. 
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3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

� Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

85.59.B)  

� Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 

� Reklama (PKD 73.1) 

 

 

§ 12 

Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: 

� Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z) 

� Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 

85.51.Z) 

� Wychowanie przedszkolne (85.10.Z 

� Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z) 

� Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (85.3) 

� Szkoły policealne oraz wyższe (85.4) 

 

§ 13 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 

 

WŁADZE FUNDACJI 

§ 14 

1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 

2. Funkcję doradczą pełni Rada Honorowa. 

 

ZARZĄD FUNDACJI 

§ 15 

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu. 

2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.  

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 

4. Fundatorzy, działając w drodze uchwały, powołują i odwołują Zarząd. Uchwała zapada 

jednomyślnie. Do podjęcia uchwały wymagany jest udział wszystkich fundatorów. 

5. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Pracami 

Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności- wice-Prezes Zarządu. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek rezygnacji Członka lub decyzji Fundatorów.  

 

§ 16 

1. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.  

2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze dialogu i konsensusu. 

3. Do zadań Zarządu należy w szczególności: 
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� wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz uchwalanie planów 

finansowych 

� uchwalanie regulaminów 

� sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji 

� realizacja celów statutowych 

� określanie struktury administracyjnej Fundacji  

� zatrudnianie  pracowników oraz ustalanie zasad ich wynagradzania  

� przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji  

� decydowanie o zmianach w statucie Fundacji, połączeniu z inną fundacją oraz 

likwidacji Fundacji.  

 

  

 

SPOSÓB REPREZENTACJI: 

§ 17 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 może składać każdy 

członek Zarządu samodzielnie. 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników –oświadczenia woli w imieniu Fundacji 

składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z 

zastrzeżeniem pkt. 4. 

3. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych - oświadczenia woli w 

imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu 

działający łącznie. 

4. W  sprawach  dotyczących  zatrudnienia  Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu 

Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia 

Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. 

 

 

RADA HONOROWA 

§ 18 

1. Członkami Rady Honorowej są autorytety w zakresie Porozumienia bez Przemocy.   

2. Pełnią oni funkcje konsultacyjne i doradcze dla Zarządu lub pozostają dla nich inspiracją i 

źródłem wiedzy lub doświadczenia.  

3. Członków Rady Honorowej mogą zaproponować wszyscy członkowie fundacji, propozycję 

akceptuje Zarząd i dokonuje zaproszenia.   

 

 

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 19 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie podjęcia takiej decyzji przez Zarząd Fundacji, za zgodą 

Fundatorów. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały. 

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą 

uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działającej/działających fundacji o zbliżonych celach. 
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ZMIANA STATUTU 

 

§ 20 

Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów. 


