ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1 ZARZĄDU Z DN.13.03.2018 R.
- NOWY TEKST STATUTU – TEKST JEDNOLITY
STATUT FUNDACJI
,, KAŻDE DZIECKO MA SZANSĘ NA SUKCES ”

1.

2.

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja ,, Każde dziecko ma szansę na sukces” zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez:
Weronikę Staniszewską – Kopeć zamieszkałą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Miodowej 4
mieszkani 23 zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym numer 2967/2015
sporządzonym
w
dniu
07-04-2015r. przez notariusza Damiana Mojeścika w Kancelarii Notarialnej w JastrzębiuZdroju
ul. 11 Listopada 71, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym z wyznaniem.

§2
Fundacja nosi nazwę ,,Każde dziecko ma szansę na sukces”. W celu współpracy z zagranicą
Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy własnej w wybranych językach obcych
np.
j.
angielskim
„Every child has a chance for a success”.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

§3
Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.
Symbol i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.
Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je
wraz
z innymi nagrodami i innym formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla samej Fundacji, oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
§4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

1.
2.
3.

§5
Siedzibą Fundacji jest miasto Jastrzębie-Zdrój.
Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Cele Fundacji to:
1.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
2.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3.
Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
4.
Działalność charytatywna.
5.
Ochrona i promocja zdrowia.
6.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka wspomagających rozwój
demokracji.
7.
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.
8.
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
9.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
10.
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
11.
Edukacja, oświata i wychowanie.
12.
Krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży.
13.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
14.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
15.
Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
16.
Promocja i organizacja wolontariatu.
§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.

Tworzenie i wdrażanie programów rozwojowych wyrównujących szanse edukacyjne
dla osób pełno- i niepełnosprawnych.
2.
Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczo-wychowawczych,
konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów, imprez kulturalno-oświatowych,
imprez rekreacyjno-wypoczynkowych.
3.
Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
4.
Wsparcie doradcze, psychologiczne, terapeutyczne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne,
lecznicze
i medyczne dla osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ich otoczenia.
5.
Poradnictwo i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym ich rodzin i otoczenia.
6.
Wspieranie aktywności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, społeczno-kulturalnej
osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
7.
Prowadzenie działań charytatywnych, a także fundowanie stypendiów oraz pomoc w
sprawach socjalno-bytowych o charakterze finansowym i pozafinansowym.
8.
Prowadzenie działań profilaktycznych, przeciwdziałanie patologii i marginalizacji,
szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia.
9.
Integrację społeczno-kulturalną osób pełno- i niepełnosprawnych oraz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
10. Organizowanie zajęć i imprez sportowych.
11. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań.
12. Aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora
publicznego
i prywatnego, instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi.
13. Inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i ich
otoczenia.
14. Powoływanie, organizowanie i prowadzenie placówek, szkół, centrów, zakładów,
ośrodków, warsztatów (na zasadach określonych w odrębnych przepisach) o zakresie
działań
zgodnych
z działalnością statutową.
§9
Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. Przychód
z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do prowadzenia działalności
statutowej pożytku publicznego organizacji. Działalność statutowa w formie odpłatnej i
nieodpłatnej podlega wyodrębnieniu w stopniu zapewniający należytą identyfikację pod
względem
organizacyjnym
i rachunkowym, umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników,
z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 10

Działalność nieodpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. (82.30.Z)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(85.51.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. (85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (85.59.B)
Działalność wspomagająca edukację. (85.60.Z)
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
(86.90.E)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.(90.02.Z)
Artystyczna i literacka działalność twórcza. (90.03.Z)
Działalność obiektów kulturalnych. (90.04.Z)
Pozostała działalność związana ze sportem. (93.19.Z)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. (93.29.Z)
Wydawanie książek. (58.11.Z)
Wydawanie gazet. (58.13.Z)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. (58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza. (58.19.Z)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. (59.20.Z)
Działalność fizjoterapeutyczna. (86.90.A)
§ 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Działalność odpłatna Fundacji w zakresie pożytku publicznego to:
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. (82.30.Z)
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
(85.51.Z)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. (85.52.Z)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (85.59.B)
Działalność wspomagająca edukację. (85.60.Z)
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
(86.90.E)
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych. (88.10.Z)
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
(88.99.Z)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.(90.02.Z)
Artystyczna i literacka działalność twórcza. (90.03.Z)
Działalność obiektów kulturalnych. (90.04.Z)
Pozostała działalność związana ze sportem. (93.19.Z)
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. (93.29.Z)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wydawanie książek. (58.11.Z)
Wydawanie gazet. (58.13.Z)
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. (58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza. (58.19.Z)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. (59.20.Z)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
niesklasyfikowana. (74.90.Z)
Działalność fizjoterapeutyczna. (86.90.A)
Opieka dzienna nad dziećmi. (88.91.Z)

gdzie

indziej

Władze Fundacji
§ 12
1.
a)
b)
2.
3.

Władzami Fundacji są:
Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
Kadencja organów Fundacji trwa pięć lat.
Członkowie organów Fundacji mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną
kadencję.

Rada Fundacji
§ 13
Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji, odrębny od Zarządu i
niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
1.
2.

3.

4.

5.

Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji
ustaje
w
przypadku
pisemnej
rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady. Szczególnie uzasadniony przypadek to skazanie
członka Rady prawomocnym wyrokiem sądowym lub udowodnione działanie na szkodę
Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji
lub
ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady fundacji :

a) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
6. Członkowie nowo powołanej Rady Fundacji składają niezwłocznie, nie później jednak niż
na swoim pierwszym posiedzeniu oświadczenia zgodnie z treścią ust.5b, wg wzoru
ustanowionego przez Fundatora.
7. Oświadczenia członków Rady Fundacji zostaną zabezpieczone w dokumentacji Fundacji.
8. Oświadczeń o których mowa w ust. 6 nie składają członkowie Rady Fundacji wybrani na
kolejną kadencję.
9.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się
wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe lub zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 5a.
10. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
11. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Rady.

1.
2.

3.

§ 14
Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku. Nowo zwołana Rada spotyka się na
pierwszym posiedzeniu nie później niż miesiąc od powołania.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu
lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:
1.
Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (od II kadencji).

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych
i merytorycznych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji.
Opiniowanie wniosku Zarządu Fundacji o dokonanie zmian Statutu, połączeniu z inną
Fundacją
lub o likwidacji Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 16
Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora, od drugiej kadencji zarząd
powoływany jest przez Radę Fundacji.
Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu osób i nie mniej niż 2 osób. Funkcję członka
Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Zarząd Fundacji powołuje Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady. Powodem odwołania może być działanie na szkodę Fundacji
lub rażące zaniedbania w wykonywaniu funkcji.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17
1.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b)
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c)
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
d)
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji Rady,
e)
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
2.
występowanie z wnioskiem i podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Przy równej liczbie głosów,
decydujący jest głos Prezesa.
4.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.

6.

Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
finansowe
i merytoryczne Fundacji.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 18
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a)
darowizn, spadków, zapisów,
b)
dotacji i subwencji osób prawnych,
c)
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d)
dochodów z majątku fundacji,
e)
odsetek bankowych,
f)
wpłat z 1 %.
3.Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność statutową.
4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje
Zarząd.
6. Fundacja nie przyjmuje żadnych płatności w gotówce równej lub powyżej 15 000 euro.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacja w stosunku
do jego członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie
organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków 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,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów

lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Sposób Reprezentacji
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników
oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 5.000 zł (pięć
tysięcy złotych) – może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. W pozostałych przypadkach
konieczne jest oświadczenie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zmiana Statutu
§ 20
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po zaopiniowaniu przez Radę
Fundacji.

1.
2.

Połączenie z inną fundacją
§ 20
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 21
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

1.
2.

Likwidacja Fundacji
§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 23
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

