
FUNDACJA  THEMIS

STATUT
ustalony 20.07.2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA THEMIS, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona z woli fundatorów

indywidualnych:
                             Abraham Rosenberg & Sarah Rabinovitch

zwanych  dalej  „Fundatorami  Założycielami”,  aktem notarialnym sporządzonym przez  notariusza
Joannę Ramędę-Pilip w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, Al. Piastów 62/2, w dniu 20 lipca 2018,
działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach, innych przepisów prawa
polskiego, dyrektyw unijnych i ONZ oraz niniejszego statutu.

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

§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin. Adresem internetowym jest www.foundation-themis.org

§ 3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „RP”), przy czym

w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami RP i UE.

2. Ministrem właściwym dla  sprawowania  pieczy  nad  Fundacją  jest  Minister  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego.

3. Fundacja  może  dla  celów  współpracy  z  zagranicą  posługiwać  się  tłumaczeniem  nazwy
w wybranych językach obcych, np. „Foundation Themis”.
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§ 4
1. Fundacja dla realizacji swych celów i w granicach swoich możliwości majątkowych może zakładać

oddziały i filie poza siedzibą Fundacji.
2. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jej nazwę oraz główne cele.

Pieczęć może ponadto zawierać logo (herb) Fundacji.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami

i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE FUNDACJI

§ 5
Celem  Fundacji  jest  prowadzenie  działalności  społecznie  użytecznej  o  charakterze  publicznym
obejmującej aktywności w zakresie:

1. ochrona  prawa do życia, zdrowia, kształcenia,  prawa do pracy, a także prawa do swobodnego
wyboru religii, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, zawodu i branży oraz prawa do swobodnego
dostępu do wiedzy i kształcenia;

2. działanie na rzecz ochrony godności człowieka oraz propagowanie praw człowieka jako wyrazu
właściwego funkcjonowania  moralnego i  obywatelskiego społeczeństwa,  w tym zwłaszcza praw
pracowniczych  oraz  praw  grup  słabszych  ekonomicznie  przed  wykorzystywaniem  przewagi
ekonomicznej, prawnej, klasowej majętnego pracodawcy;

3. propagowanie  rodziny jako  podstawowej  struktury  społecznej,  rozwijanie  i  umacnianie  postaw
nastawionych  na  krzewienie etyki oraz  aktywne  współdziałanie  w  rozwoju  społeczeństwa
obywatelskiego i dialektyki konstruktywnej;

4. wspieranie ekologii i uprawiania sportu na łonie natury;
5. zachowanie unikalnych resursów przyrodniczych;
6. ochrona środowiska naturalnego;
7. promowanie działalności literackiej ukierunkowanej na humanizm i ekologię;
8. prowadzenie  badań naukowych w dziedzinie zgodności z respektowaniem zasad poszanowania

godności ludzkiej i  równouprawnienia oraz zbieranie materiałów, dokumentów i dowodów w tym
zakresie oraz archiwizowanie ich;

9. budzenie świadomości społecznej w dziedzinie równouprawnienia;
10. wzmacnianie tolerancji jako kluczowego aspektu obrony praw człowieka;
11. ochrona wolności, osobowości i indywidualności;
12. działania  na  rzecz  przestrzegania  praw  do  swobodnego  wyboru  wiary,  formy  i  sposobu  kultu

religijnego,  przynależności  konfesyjnej,  zawodu,  miejsca pracy,  miejsca zamieszkania,  partnera,
zainteresowań i obranego przez siebie sposobu życia;

13. walka ze współczesnym niewolnictwem, zwłaszcza ochrona prawa do otrzymywania wynagrodzeń
za  świadczenie  pracy  na  rzecz  majętnych  pracodawców,  wykorzystujących  własną  przewagę
ekonomiczną, prawną i klasową w celu wyzyskiwania pracownika;

14. ratowanie każdej istoty, dając jej szansę na przeżycie;
15. zastępowanie prześladowanych osób w instytucjach państwowych;
16. działania przeciwko zniesławianiu Żydów przez faszystów;
17. odzyskiwanie majątku skonfiskowanego przez nazistów w Polsce;
18. dochodzenie zadośćuczynień za nieruchomości utracone i skonfiskowane w Polsce;
19. występowanie do sądów z roszczeniami odszkodowawczymi,  o zadośćuczynienie, o odzyskanie

utraconego zarobku, itp.
20. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego,

w szczególności dotyczących ochrony praw i  wolności człowieka oraz obywatela, ochrony życia
rodzinnego i profilaktyce anomalii społecznych i ekonomicznych;
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21. przeciwdziałanie nietolerancji,  rasizmowi,  faszyzmowi,  szowinizmowi w każdej  postaci  (w tym
antysemityzmowi i antypolonizmowi) oraz innym nierównościom społecznym w każdej postaci.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) rzecznictwo interesów grup  marginalizowanych  społecznie  oraz  prowadzenie  poradnictwa
obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;

b) działalność  edukacyjną,  wydawniczą  i  badawczą,  a  także  organizowanie,  prowadzenie
i uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach, odczytach, wykładach, kursach, itp.;

c) współpracę  z  władzami  samorządowymi,  rządowymi  i  organizacjami  pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

d) pomoc prawna, materialna i finansowa osobom poszkodowanym wskutek naruszeń ich praw,
w  tym  naruszeń  praw  dokonanych  przez  władzę  publiczną,  bądź  dokonanych
z wykorzystaniem przewagi ekonomicznej, społecznej, kulturowej i jurydycznej.

2. Dla  realizacji  celów  statutowych  Fundacji,  w  tym  zwłaszcza  skutecznego  niesienia  pomocy
poszkodowanym  osobom  fizycznym,  Fundacja  może  współpracować  z  osobami  fizycznymi
i prawnymi,  organizacjami,  fundacjami  i  instytucjami  państwowymi  w  szerokim  zakresie,
w tym także uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych i  sądowych.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną
z jej celami. Zwłaszcza w przedmiocie walki o prawa człowieka i prawo do otrzymywania pensji.

4. Fundacja  może  pomagać  osobom  prywatnym  w  rozpoczęciu  nowego  życia,  w  szczególności
w nauczeniu się nowego zawodu i znalezieniu godnego zatrudnienia. Pomocą objęci mogą zostać
zarówno obywatele RP, jak i obcokrajowcy. W przypadku obywateli RP pomoc może także dotyczyć
przeprowadzenia upadłości konsumenckiej w celu rozpoczęcia nowego, godniejszego życia.

5. Fundacja  może  występować  z  roszczeniami  majątkowymi,  spadkowymi,  odszkodowawczymi
o zadośćuczynienie oraz – w granicach obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego –
występować  o  prawo  zarządu  nad  mieniem  bezdziedzicznym  oraz  nad  mieniem  ofiarowanym
na rzecz Fundacji oraz wykonywania tych i innych uprawnień w stosunku do tego mienia.

6. Fundacja  może  występować  z  roszczeniami  o  wyrównanie  (zapłatę)  utraconych  zysków,
jeśli przyczyniła się do tego określona sytuacja, spowodowana decyzją, postanowieniem, wyrokiem,
działaniem osób trzecich,  w której  doszło do takiej  utraty,  niezależnie czy celowej  i  świadomej,
czy stanowiącej wynik lekceważenia obowiązków, krótkowzroczności i bezmyślności.

7. Fundacja jako organizacja społeczna może zgłosić udział w postępowaniu sądowoadministracyjnym
w  charakterze  uczestnika  postępowania,  w  tym  też  w  postępowaniu  karnym,  gdy  zachodzi
konieczność ochrony praw człowieka oraz jego dóbr.

§ 7
1. Fundacja nie pobiera żadnego wynagrodzenia od osób, którym pomaga. Działalność Fundacji jest

stricte dobroczynna, non-profit i prospołeczna. W sytuacji konieczności wszczęcia postępowania
przed urzędami, sądami, itp. w celu ochrony praw poszkodowanych, w tym także zmian decyzji
urzędowych  i  sądowych,  żądań  wypłat  odszkodowań,  zadośćuczynień,  naprawienia  skutków
wcześniej podjętych decyzji, postanowień, wyroków, itp. Fundacja samodzielnie  pokrywa koszty
urzędowe, procesów sądowych, zastępstw procesowych, sporządzania tłumaczeń, opinii biegłych,
różnego rodzaju pozostałych opłat, w tym kancelaryjnych, itd.

2. Prezes Zarządu Fundacji może odrębnym dokumentem udzielić pełnomocnictwa pełnomocnikowi
zawodowemu w celu fachowej reprezentacji spraw prowadzonych przez Fundację przed władzami
publicznymi, tak w Polsce jak i za granicą.
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MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z: 

a.środków  finansowych  i  innych  składników  majątkowych  przekazanych  przez  Fundatorów
oraz przez osoby trzecie - fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne,

b.grantów naukowych i innych podobnych temu źródeł,
c. funduszy  publicznych  –  państwowych,  samorządowych,  europejskich  oraz  środków

z programów i organizacji międzynarodowych,
d.darowizn, spadków, zapisów, odstąpień praw, itp.,
e.umów sponsoringowych,
f. dotacji i subwencji osób prawnych,
g.dochodów ze zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych,
h.dywidend i zysków z akcji i udziałów,
i. odsetek bankowych,
j. środków wyegzekwowanych z otrzymanych lub zakupionych wierzytelności,
k. dochodów z działalności gospodarczej.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w grudniu 2019r.
4. W  przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia,  Zarząd  Fundacji  składa  oświadczenie

o  przyjęciu  spadku  z  dobrodziejstwem inwentarza  tylko  wówczas,  gdy  w chwili  składania  tego
oświadczenia  jest  oczywiste,  że  stan  czynny  spadku  znacznie  przewyższa  ewentualne  długi
i zobowiązania spadkowe.

5. Majątek Fundacji  może być lokowany w szczególności  na rachunkach bankowych, w papierach
wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań
o charakterze spekulacyjnym.

6. Majątek  Fundacji  nie  może być  przekazywany  na  rzecz  Fundatorów,  członków władz  Fundacji
ani  jej  pracowników oraz  ich  osób  bliskich,  na  zasadach  odmiennych  niż  te,  które  obowiązują
w stosunku  do osób  niezwiązanych  z  Fundacją,  w  szczególności  nie  może  być  przekazywany
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

§ 9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
2. W  ramach  początkowego  majątku  Fundacji  Fundatorzy  przeznaczają  kwotę  1000  złotych

na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej. W zależności od potrzeb, Fundatorzy
uprawniają Zarząd Fundacji do przeznaczenia z majątku Fundacji kwoty wyższej na prowadzenie
działalności gospodarczej, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pomnoży to majątek Fundacji.

3. Fundacja  prowadzi  działalność  gospodarczą  wyłącznie  w rozmiarach służących  realizacji  celów
statutowych i pomnażaniu majątku Fundacji, zwiększając tym możliwości niesienia pomocy.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. działalność wydawnicza – PKD 58;
b. pozostała  usługowa  działalność  finansowa,  gdzie  indziej  niesklasyfikowana,  z  wyłączeniem

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
c. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
d. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
e. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
f. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
g. działalność prawnicza – PKD 69.10.Z;
h. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
i. dzierżawa własności intelektualnej i  podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych

prawem autorskim – PKD 77.40.Z.
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§ 10
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. Oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa składa

Zarząd Fundacji.
3. W przypadku  powołania  Fundacji  do  dziedziczenia  jej  Zarząd  składa  oświadczenie  o  przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

WŁADZE FUNDACJI

ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZNE
(REPREZENTACJA FUNDACJI)

§ 11
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  w  sprawach  majątkowych  i  niemajątkowych

w  przypadku  Zarządu  jednoosobowego  składa  Prezes  Fundacji  samodzielnie,
a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu Fundacji wraz z innym członkiem
Zarządu Fundacji łącznie.

3. Pełnomocnictwo  do  działania  w  imieniu  Fundacji,  jeżeli  jest  udzielone  przez  Prezesa  Fundacji
lub dwóch  innych  członków  Zarządu  Fundacji,  uprawnia  do  samodzielnego  reprezentowania
Fundacji,  pełnomocnictwo  udzielone  przez  członka  Zarządu  nie  będącego  Prezesem  Fundacji
uprawnia do reprezentowania Fundacji łącznie z innym członkiem Zarządu.

4. W  sprawach  dotyczących  zatrudniania  i  zwalniania  pracowników  oświadczenia  woli  w  imieniu
Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

5. W sprawach związanych z dysponowaniem majątkiem i finansami, w tym przyjmowaniem darowizn,
spadków, odstąpień praw na rzecz Fundacji, zapisów, grantów, subwencji, dotacji i pokrewnych oraz
otwieraniem i likwidowaniem rachunków bankowych, otwieraniem i likwidowaniem lokat bankowych,
zaciąganiem zobowiązań leasingowych, kredytowych i podobnych, reprezentacją wobec instytucji i
urzędów,  w  tym  urzędu  skarbowego,  oświadczenia  woli  w  imieniu  Fundacji  może  składać
jednoosobowo  Prezes  Zarządu  Fundacji.  Nie  dotyczy  to  sytuacji,  gdy  reprezentacja
kilkuosobowa jest konieczna dla zatwierdzenia rocznego sprawozdanie finansowego na podstawie
odrębnych przepisów prawa, §13 ust. 2 stosuje się tu odpowiednio.

ZARZĄDZANIE WEWNĘTRZNE
(ORGANIZACJA FUNDACJI)

§ 12
1. Zarząd Fundacji składać się będzie z nie więcej niż trzech osób powoływanych na pięcioletnią

kadencję przez Radę Fundacji.
2. Członkostwo Zarządu ustaje  z  chwilą  upływu kadencji,  rezygnacji,  odwołania  przez Fundatorów

Założycieli lub śmierci Członka Zarządu.
3. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. W przypadku braku odwołania Członka Zarządu Fundacji z jego stanowiska w okresie ostatnich

trzech miesięcy danej kadencji, kadencja przedłuża się automatycznie na kolejny okres.
5. Z ważnych powodów członek Zarządu może być zawieszony w wykonywaniu praw i obowiązków

przez jednego z Fundatorów Założycieli  na okres do sześciu miesięcy.  Nie dotyczy to sytuacji,
gdy członkiem Zarządu jest Fundator Założyciel.
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§ 13
1. Zarząd  Fundacji w  początkowym  okresie  funkcjonowania  Fundacji,  na  podstawie  niniejszego

Statutu Fundacji oraz notarialnego aktu założycielskiego, jest dwuosobowy. Członkowie Zarządu
Fundacji Themis to:
 Prezes Zarządu Fundacji -  pan Abraham Rosenberg;
 Wiceprezes Zarządu Fundacji - pani Sarah Rabinovitch.

2. Reprezentacja  dwuosobowa  konieczna  jest  do  podejmowania  uchwał,  zatwierdzania  rocznych
bilansów, głosowań i nie wymaga formy aktu notarialnego ani poświadczania podpisów.

3. W sprawach drobnych, a zwłaszcza dotyczących zwykłego zarządu Fundacją typu zorganizowanie
odczytu,  wynajęcie  lokalu,  zawarcie  umowy  z  dostawcą  usług  telekomunikacyjnych,  odbioru
korespondencji  poleconej,  przyjmowania  i  zwalniania  pracowników  oraz  stażystów,  współpracy
z  kancelariami  prawnymi  i  podobnymi,  zlecania  prac  lub  czynności  prawniczo-kancelaryjnych,
organizowania  zbiórek,  przyjmowania  darowizn,  zarządzania  mieniem,  wnoszenia  pozwów,
prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych, egzekucyjnych, licytacji dóbr, itp. wystarczy
oświadczenie woli i podpis złożony przez Prezesa Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§ 14
1. Członkowie  Zarządu  Fundacji  nie  pobierają  wynagrodzenia z  tytułu  udziału  w  pracach  tego

organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tych organów, w tym kosztów podróży i zakwaterowania.

2. Obok Zarządu Fundacji, innym organem może być Komisja badająca naruszenia praw człowieka,
oczernianie  go  z  powodu  odmiennej  przynależności  konfesyjnej  oraz  działania  antypolonijne
i  antysemickie  przeciwko  człowieczeństwu  (Human  Rights,  Defamation  and  Anti-Semitism
Commission) działająca niezależnie od Zarządu Fundacji na podstawie art. 5 ust. 1 zdanie ostatnie
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz na podstawie dyrektyw UE.

§ 15
1. Rada Fundacji składa się z Fundatorów Założycieli.
2. Rada  Fundacji  posiada  wyłączne  uprawnienia  do  zmiany  Statutu  Fundacji,  powoływania

i odwoływania Członków Zarządu Fundacji,  podejmowania uchwał w sprawie likwidacji  Fundacji
i jej połączenia z inną Fundacją.

3. W razie śmierci Fundatora Założyciela jego status w Fundacji nie przechodzi na inną osobę.

§ 16
1. Uchwały  Rady  Fundacji  zapadają  na  posiedzeniach,  jeżeli  zaproszenie  do  udziału  otrzymali

wszyscy uprawnieni.
2. Posiedzenia zwołuje jeden z Fundatorów Założycieli. 
3. Uchwały  Rady  Fundacji  mogą  być  podejmowane  bez  konieczności  zwoływania  posiedzeń

stacjonarnych,  tj.  także  w  drodze  głosowania  pisemnego  lub  przy  użyciu  środków komunikacji
na odległość. Treść podjętej uchwały stwierdza w takiej sytuacji jeden z Fundatorów Założycieli.
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ZMIANA STATUTU

§ 17
Zmiany  w  Statucie  Fundacji  wymagają  uchwały  Rady  Fundacji  podjętej  w  formie  pisemnej
na posiedzeniu.  Nie  wymagają  dla  swojej  ważności  zachowania  formy  aktu  notarialnego,
ani potwierdzania notarialnego podpisów.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 18
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie

cel Fundacji Themis.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją wymagane jest zachowanie warunków określonych w § 17.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, a także w razie podjęcia uchwały Rady Fundacji
o likwidacji Fundacji podjętej na posiedzeniu, jeżeli za uchwałą głosowali wszyscy członkowie Rady
Fundacji.

2. Likwidatorami  Fundacji  są  członkowie  ostatniego  Zarządu  Fundacji  chyba,  że  uchwała  Rady
Fundacji o likwidacji Fundacji stanowi inaczej.

3. Majątek   Fundacji  pozostały  po  likwidacji  Fundacji  zostanie  przeznaczony  na  cel  społeczny
wskazany  w  uchwale  Rady  Fundacji,  w  tym  na  rzecz  działających  w  Rzeczpospolitej  Polskiej
fundacji o zbliżonych celach.

Szczecin, dnia 20 lipca 2018r.

   Abraham Rosenberg                                                                                   Sarah Rabinovitch
Prezes Zarządu Fundacji                                                                       Wiceprezes Zarządu Fundacji
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