Tekst jednolity statutu
„Kali sie bajtlom
Śląskiej Fundacji Wspomagającej Rozwój Dzieci”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Kali sie bajtlom Śląska Fundacja Wspomagająca Rozwój Dzieci”, zwana dalej
„Fundacją” została ustanowiona przez Fundatorów:


Danutę Langer-Babicz



Arkadiusza Sokola



Katarzynę Sowińską



Annę Bojar-Nitkę

zwanych dalej „Fundatorem” aktem notarialnym (Repertorium A numer 8290/2017)
sporządzonym przez notariusza Adriana Górzny w Kancelarii Notarialnej z siedzibą
w Zabrzu, ul. Gen. Charlesa de Gaulle`a 67/5.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Zabrze.
§4
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§6
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy oraz inne wyróżnienia
i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§7
Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
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§8
1.

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub
przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład
stowarzyszeń w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada
Fundacji.

2.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Fundacji.
§9

Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§10
1.

Celem Fundacji jest pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom dotkniętym
niepełnosprawnością, chorobą lub innymi dysfunkcjami, zaburzeniami oraz umożliwienie
im osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania we wszystkich sferach.

2.

Fundacja osiąga, realizuje cele w szczególności poprzez:


działalność oświatową, szkoleniową, edukacyjną i wychowawczą,



działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia,



organizację i prowadzenie wielospecjalistycznych terapii dla dzieci, a także osób
dorosłych,



przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu oraz wyrównywanie
szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,



prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie darczyńców, ofiarodawców
i sponsorów dla realizacji celów Fundacji,



organizowanie i finansowanie zajęć terapeutycznych,



nawiązywanie współpracy ze specjalistami,



zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji świadczeń na rzecz osób będących
pod opieką Fundacji,



zapewnienie odpowiedniego sprzętu, technologii niezbędnych do realizacji
świadczeń na bazie nowoczesnych metod rozwoju i rehabilitacji,
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prowadzenie działalności w zakresie kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci
niepełnosprawnych,



prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej rodziców i opiekunów oraz
wyspecjalizowanej kadry,



prowadzenie działalności w zakresie wspomagania technicznego, szkoleniowego
i informacyjnego organizacji pozarządowych oraz dla organizacji pożytku
publicznego,



organizację imprez, w tym również o charakterze integracyjnym dla dzieci
niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników,



prowadzenie

zajęć

terapeutycznych

i

rehabilitacyjnych

dla

dzieci

i dorosłych potrzebujących pomocy.
§11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJATEK I DOCHODY FUNDACJI
§12
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez
Fundatora w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Ponadto majątek Fundacji
stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników
majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.
§13
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:


ze świadczeń Fundatorów,



z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych
przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne
osoby prawne lub fizyczne, oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej,



ze zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub
na rzecz Fundacji,



z pożytków majątku nieruchomego i ruchomego,



z pożytków z innych praw majątkowych,
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z odsetek kapitałowych od majątku Fundacji,



z pozostałej działalności Fundacji.
§14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§15
Dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
§16
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§17
Organami Fundacji są:


Rada Fundacji,



Zarząd Fundacji.
§18

Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu,
uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia
uchwały.
ROZDZIAŁ V
RADA FUNDACJI
§19
1.

Rada Fundacji składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób.

2.

W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy oraz mogą wchodzić inne
osoby fizyczne wybrane przez Fundatorów i Radę Fundacji.

3.

Rada

Fundacji

wybiera

ze

swego

Wiceprzewodniczącego Rady.
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grona

Przewodniczącego

Rady

oraz

4.

Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.

5.

Członkowie Rady Fundacji:


nie mogą być członkami Zarządu Fundacji.



nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,



za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach
członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
§20

Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji.
§21
1.

Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji
z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

2.

Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością głosów.
Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą
większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału
Przewodniczącego Rady Fundacji.
§22

1.

Rada Fundacji jest organem decydującym we wszystkich ważnych sprawach, organem
kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2.

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:


powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,



powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,



wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,



zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,



uchwalanie zmian Statutu Fundacji,



ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału
zgromadzonych środków,



ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,



ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,



uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego
przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
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podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu
oddziału Fundacji,



ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do
wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących
z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych i umów o pracę,



wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD FUNDACJI
§23

1.

Zarząd Fundacji składa się maksymalnie z 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa
powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.

2.

Kadencja członków Zarządu trwa 2 (dwa) lata.

3.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci
członka Zarządu, albo w skutek odwołania.

4.

Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:


wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie
funkcji członka Zarządu,



trwałej niezdolności do wykonywania tej funkcji,



niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa)
miesiące,

5.



nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,



istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§24

1.

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2.

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

3.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.
§25

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:


kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
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zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,



w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości
środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób
współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów
o pracę,



uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu
o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,



realizowanie programów działania Fundacji,



sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami
rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą
o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie
przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie
sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronie
internetowej Fundacji,



uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do
kompetencji Rady Fundacji,



występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia
oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§26

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i efektywność działań podejmowanych przez Fundację.
§27
1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.

3.

Umowę o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.

4.

Umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje Prezes Zarządu.

5.

Wynagrodzenie dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane jest ze
środków Fundacji.
ROZDZIAŁ VII
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
§28
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1.

W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić
działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

2.

Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych w zakresie:


Nauka języków obcych (85.59.Z),



Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z),



Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z),



Działalność paramedyczna (86.90.D);



Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),



Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),



Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z),



Wydawanie książek (58.11.Z),



Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),



Działalność związana z organizacją targów (82.30.Z),



Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),



Wydawanie gazet (58.13.Z),



Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),



Pozostała działalność wydawniczą (58.19.Z),



Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1),



Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z),



Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z),



Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

3.



Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),



Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),



Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

Dochód z działalności prowadzonej przez Fundację służy wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
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ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
§29
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2.

Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych
i majątku Fundacji jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według
bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.

3.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały,
podjętej na wniosek Zarządu.

4.

Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

5.

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji,
w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada
temu celowi Fundacji.
ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU
§30

1.

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością głosów z własnej
inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.

2.

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością głosów oddanych
przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.
ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31

1.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze
swej działalności za rok ubiegły.

2.

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą
miały przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach.
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§32
1.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, Wydział X.
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