STATUT FUNDACJI POLSKIEJ SIECI POLITYKI NARKOTYKOWEJ
(zawiera zmiany wprowadzone uchwałą 3/2014 z dnia 12 września 2014r)
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, w dalszej części zwana Fundacją
ustanowiona została przez Agnieszkę Marzenę Sieniawską-Bogumił. oraz Aleksandrę
Korcz-Byczek, aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie dnia 12 sierpnia 2014
roku o numerze Repertorium A 1614/2014 zmienionym aktem notarialnym z dnia 12
września 2014 roku o numerze Repertorium A Nr 1822/2014, na czas nieoznaczony.

2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. jedn. Dz.
U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) i innych przepisów oraz niniejszego Statutu.
§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
Cele i formy działalności Fundacji
§3
Celami Fundacji są:
1.

pomoc w rozwoju i działaniu polskiej sieci polityki narkotykowej;

2.

profilaktyka narkotykowa;

3.

kreowanie racjonalnej polityki narkotykowej;

4.

kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych i indywidualnych wobec:

zagrożenia aids, osób żyjących z hiv, osób uzależnionych od narkotyków i użytkowników
narkotyków;
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5.

promocja praw człowieka w sferze związanej ze społecznymi, prawnymi i

kulturowymi aspektami hiv, aids, uzależnień i używania narkotyków;
6.

pomoc i wsparcie społeczne oraz szkoleniowo-zawodowe dla osób wykluczonych

społecznie w celu zwiększenia integracji społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
7.

wszechstronna

pomoc

osobom

i

grupom

wykluczonym

społecznie,

nieprzystosowanym, dyskryminowanym, mniejszościom, chorym i niepełnosprawnym,
zakażonym hiv, używającym narkotyki, opuszczającym zakłady karne, uchodźcom
politycznym, ochrona praw kobiet, dzieci, osób starszych, ochrona praw pacjenta, obrona i
aktywizacja społeczna tych osób i grup;
8.

minimalizacja szkód będących następstwem takich zjawisk i problemów społecznych

jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc, dyskryminacja, wykluczenie społeczne;
9.

inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela;
10.

propagowanie wykorzystania nowoczesnych

technologii

w ogólnie pojętym

poradnictwie obywatelskim;
11.

rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego;
12.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób
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prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia

oraz prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i
charytatywnym
14.

upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw

kobiet i mężczyzn;
15.

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości oraz

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
16.

działalność naukowa, edukacyjna i wychowawcza mająca na celu przeciwdziałanie

patologiom społecznym;
17.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w celu przeciwdziałania uzależnieniom i

patologiom społecznym;
18.

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z ograniczonym

potencjałem własnym, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych oraz innych grup
marginalizowanych społecznie;
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19.

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działalność edukacyjna oraz działalność wspomagająca rozwój demokracji;
20.

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami oraz społecznościami lokalnymi;
21.

promocja i organizacja wolontariatu;

22.

działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie

patologiom społecznym;
23.

prowadzenie prac badawczych i naukowych dotyczących polityki narkotykowej.

przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym
24.

prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej w obszarze uzależnień
§4

Działaniami zmierzającymi do realizacji celów Fundacji są w szczególności:
1. starania o granty dostępne w Polsce, Europie i na świecie przeznaczone na pozytywne
zmiany w polskiej polityce narkotykowej oraz redukcję szkód zdrowotnych i
społecznych osób przyjmujących środki psychoaktywne, ich bliskich, rodzin oraz
społeczności lokalnych;
2. udział w debacie europejskiej dotyczącej europejskiej polityki społecznej oraz
europejskiego modelu społecznego, a w szczególności dotyczącej racjonalnej polityki
narkotykowej;
3. opiniowanie projektów aktów prawnych wpływających na kształt polityki społecznej
Rzeczpospolitej Polskiej;
4. działania na rzecz dialogu społecznego;
5. Zapewnianie doradztwa podmiotom związanym z programowaniem oraz wykonywaniem
zadań z obszaru polityki społecznej;
6. działalność na rzecz włączenia zagadnień związanych z problemami społecznymi do
głównego nurtu debaty publicznej;
7. działalność w obszarze przygotowywania i druku opinii oraz ekspertyz związanych z
realizacją celów Fundacji,
8. prowadzenie kampanii społecznych,
9. działalność edukacyjna i kulturalna oraz informacyjna związana z celami fundacji, o
charakterze niezarobkowym,
10. twórczą współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o tym samym lub
podobnym profilu współpracę ze szkołami,
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11. współpracę z samorządami,
12. współpracę z instytucjami UE,
13. inspirowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych poświęconych rozwojowi
polityki społecznej,
14. promowanie „dobrych praktyk”,
15. organizacja i koordynacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym,
edukacyjnym
16. upowszechnianie i ochrona praw osób używających i uzależnionych od narkotyków,
17. prowadzenie działalności edukacyjnej o charakterze niezarobkowym ukierunkowanej na
określone grupy społeczne, autorytety i kręgi opiniotwórcze,
18. gromadzenie i rozpowszechnienie informacji dotyczących całokształtu problematyki
związanej z wykluczeniem społecznym i prawami człowieka
19. prowadzenie doradztwa, szkoleń, warsztatów, badań, wparcia zawodowego oraz innych
form aktywizacji w celu wyrównania szans osób wykluczonych społecznie.
20. organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej;
21. organizowanie akcji zbierania podpisów do władz w sprawie zmiany przepisów prawa;
22. organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy;
23. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej o charakterze niezarobkowym,
w tym w drodze wydawania książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
24. podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości
humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów i
przedstawień teatralnych;
25. organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania
placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych.
26. tworzenie specjalistycznych placówek pomocy w rozwiązywaniu problemów i terapii
osób przyjmujących środki psychoaktywne, ich bliskich, partnerów i rodzin w formie
„Klinik Redukcji Szkód”
§5
Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.
§7
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Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe, stypendia pieniężne i przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§8
Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
§9
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
których cele są zbieżne z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w wysokości 600 zł (słownie: sześćset
złotych), oraz przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w
szczególności:
1. nieruchomości’
2. ruchomości,
3. fundusze,
4. wartości niematerialne i prawne,
5. darowizny, spadki, zapisy krajowe i zagraniczne,
6. dotacje oraz subwencje krajowych i zagranicznych osób prawnych,
7. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
8. dochody z majątku Fundacji,
9. dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
10. inne zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.
§ 11
Majątek służy realizacji celów statutowych Fundacji.
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§ 12
1.

Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez
Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

2.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3.

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd.
§ 13

1.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. Fundacja
odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

2.

Fundacja może uzyskiwać środki finansowe z następujących źródeł: składki oraz
dobrowolne wpłaty członków zwyczajnych i wspierających, darowizny o charakterze
finansowym i rzeczowym od osób fizycznych i prawnych również spoza obszaru
Rzeczpospolitej Polskiej; spadki, zapisy i wpływy z ofiarności publicznej; dotacje
celowe, przyjmowane od odpowiednich instytucji państwowych, samorządowych i
prywatnych , również spoza obszaru Rzeczpospolitej Polskiej; dotacje celowe od
organizacji międzynarodowych; środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych
i programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji
międzynarodowych, dotacji i subwencji oraz grantów, dochodów ze zbiórek i imprez
publicznych, dochodów z majątku Fundacji.
§14

Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa.
Władze Fundacji
§ 15
Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Zarząd.
§16
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1. W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą Agnieszka Sieniawska-Bogumił oraz
Aleksandra Korcz-Byczek jako Fundatorzy.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów działania Fundatorów Założycieli
Fundacji oraz Zarządu,
b) opracowywanie koncepcji programów i planów działania Fundacji i ich
zatwierdzanie,
c) czuwanie nad prawidłowym realizowaniem przez Zarząd statutowych zadań
Fundacji, zgodnie z obowiązującym prawem,
d) określenie zasad gromadzenia i wydatkowania środków finansowych.
§ 17
Do kompetencji Zarządu należy:
1. określanie kierunków działalności Fundacji,
2. wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji,
3. dokonywanie zmian w statucie Fundacji w zakresie dostosowania zapisów Statutu do
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
4. wyrażanie zgody na likwidację Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją,
5. Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego Członka
Zarządu.
§ 18
1.

Pracę Zarządu organizuje jego Prezes Zarządu.

2.

Posiedzenie Zarządu zwołuje się przynajmniej raz w roku.

3.

Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Członka Zarządu, wskazujący przyczynę zwołania posiedzenia.
§ 19

1. Zarząd składa się z dwóch osób. Osoby wchodzące w skład Zarządu sprawują w nim
funkcje Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
2. Członkiem Zarządu może zostać dająca rękojmię należytego wykonania obowiązków i
posiadająca:
a) pełnię praw publicznych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych,
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3.

Zarząd powoływany jest na 3 (trzy) lata licząc od dnia założenie Fundacji przez
Zgromadzenie Fundatorów. Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy.

4.

Z upływem kadencji Zarządu upływa kadencja poszczególnych jego członków.

5.

Funkcję Prezesa Zarządu i Członka Zarządu może pełnić ta sama osoba przez więcej niż
jedną kadencję. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa wewnętrzny
„Regulamin prac Zarządu”.
§ 20

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał zapadających zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu składającego się tylko z dwóch członków odbywają się w składzie
dwuosobowym.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu.
§ 21
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie
decyzji we wszystkich sprawach; w szczególności Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz,
zarządza majątkiem Fundacji oraz nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy w Fundacji.
§ 22
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawnionych
jest dwóch Członków Zarządu fundacji działających rozdzielnie.
2. Złożenie oświadczenia woli obejmującego rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie
zobowiązania o wartości ponad 100 000 PLN wymaga uprzedniej zgody Prezesa Zarządu
fundacji.
3. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem
spraw i w tym zakresie składania oświadczeń woli, o którym mowa w ust. 1.
4. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes
Zarządu fundacji lub Członek Zarządu fundacji, a w przypadku ustanowienia
pełnomocnika, o którym mowa w ust. 3 także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo
obejmuje takie umocowanie.
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§ 23
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
Zmiana statutu i łączenie Fundacji
§ 24
1. Uchwałę dotyczące zmiany Statutu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów. W przypadku
uchwał dotyczących zmian Statutu wynikających ze zmieniających się bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa polskiego w celu dostosowania zapisów Statutu
podejmuje Zarząd .
2. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnych celach na warunkach
określonych w umowie zawartej między Fundacjami.
3. Uchwałę o połączeniu Fundacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

Likwidacja Fundacji
§ 25
1. Likwidacja Fundacji następuje w przypadkach określonych w ustawie.
2. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga uchwały Zarządu podjętej jednogłośnie.
3. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na cele organizacji o
zbliżonych celach.
Postanowienia szczególne
§ 26
Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień
niniejszego Statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.
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