STATUT
FUNDACJI „Dzieci Wuja Toma”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja „Dzieci Wuja Toma”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.), ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Tomasza Strach, zwanego dalej
fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 03 września 2015 roku przez
notariusza Iwonę Materniak – Andrecką w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy
ul. Kilińskiego nr 16, (repertorium A NR 3200/2015).
§2
1. Siedzibą Fundacji jest wieś Aleksandria Druga. Czas trwania fundacji jest
nieograniczony.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne. W ramach
działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Fundacja może tworzyć swoje
przedstawicielstwa.
§3
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw zdrowia.
§4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
1. Celem działania Fundacji jest działalność społecznie użyteczna na rzecz ogółu
społeczności, w tym w szczególności dzieci w wieku rozwojowym wielorako,
psychoruchowo niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich
rodzin, w sferze następujących zadań publicznych: pomoc społeczna, wspieranie
rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność charytatywna, ochrona i promocja
zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, nauka, edukacja, oświata i
wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, promocja i organizacja wolontariatu.
2. W ramach realizacji celów wskazanych w ust. 1 fundacja gromadzi środki pieniężne i
rzeczowe oraz podejmuje działania inwestycyjne na rzecz różnorakich form leczenia i
rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością
3. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) prowadzenie rehabilitacji oraz różnorodnych form wsparcia i terapii (zwłaszcza
animaloterapii i terapii metodą integracji sensorycznej) dzieci, młodzieży i ich
rodzin
b) prowadzenie rehabilitacji oraz różnorodnych form
niepełnosprawnych dorosłych i seniorów oraz ich rodzin

wsparcia

i

terapii

c) działania wspierające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży przedszkolnej i
szkolnej
d) organizowanie akcji, festynów oraz przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych, mających na celu wspomaganie rozwoju, edukację i integrację
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży
e) działalność profilaktyczną i szkoleniową: organizowanie spotkań, szkoleń,
konferencji, wykładów, wycieczek i wyjazdów w celu wymiany, zdobywania i
pogłębiania wiedzy w aspekcie edukacji i wychowywania dzieci oraz
kształcenia rodziców
f) pomoc psychologiczno – pedagogiczną świadczoną dzieciom, dorosłym i
seniorom
g) upowszechnianie i promocję rodzinnej turystyki i rekreacji
h) promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży
i) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
j) doradztwo i poradnictwo w zakresie ochrony i promocji zdrowia
k) prowadzenie placówek oświatowych oraz ośrodków rehabilitacyjnych i
terapeutycznych
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może działać wspólnie lub wspierać
działalność innych osób prawnych i fizycznych prowadzącą działalność zbieżną
z celami Fundacji.
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ROZDZIAŁ III
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO FUNDACJI
§7
Fundacja może realizować obrane przez siebie cele prowadząc nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego.
§8
Fundacja może prowadzić następującą działalność pożytku publicznego jako:
1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym oraz
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób
poprzez wsparcie i organizowanie różnorodnych terapii (PKD 88.99.Z Pozostała
pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)
b) ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym (PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej nieklasyfikowana)
c) promocję i organizację wolontariatu (PKD 94.99.Z Działalność
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana)

pozostałych

2. Odpłatną działalność pożytku publicznego:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, organizowanie wypoczynku dzieci i
młodzieży, imprez rekreacyjnych i plenerowych, festynów (PKD 93.29.Z Pozostała
działalność rozrywkowa i rekreacyjna)
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - masaże lecznicze, rehabilitacja
ruchowa oraz animaloterapia (PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna)
c) prowadzenie szkoły nauki jazdy konnej (PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
d) turystykę i krajoznawstwo (PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca
krótkotrwałego zakwaterowania);
3. Ograniczenia w prowadzeniu działalności pożytku publicznego:
a) Za działalność wskazaną w § 8 ust. 1 statutu fundacja nie będzie pobierała
wynagrodzenia.
b) Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego, wskazanej w § 8 ust. 2 statutu
będzie służył fundacji wyłącznie do prowadzenia działalności pożytku publicznego.
c) Fundacja nie będzie przyjmować do realizacji od organów administracji publicznej
zadań publicznych niezgodnych ze statutem.
d) Działalność Fundacji w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego zostanie rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
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określenie przychodów, kosztów i wyników każdej ze wskazanych działalności, z
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§8
Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej Fundacji:
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów statutowych.
2. Dochód uzyskiwany przez fundację w ramach prowadzenia działalności gospodarczej
będzie w całości przekazywany na realizację celów statutowych wskazanych w par. 6
3. Fundacja będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej
działalności gospodarczej oraz podawać je do publicznej wiadomości.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
b) PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
c) PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
d) PKD 73.1 Reklama

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§9
1. Majątek początkowy fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych) wniesiony przez Fundatora, na który składa
się:
a) 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na działalność statutową,
b) 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z przeznaczeniem na działalność
gospodarczą.
2. Majątek fundacji stanowią również
środki finansowe, ruchomości i
nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie nabyte przez fundację w toku
jej działalności.
3. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

darowizn, spadków, zapisów
dotacji i subwencji
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji
odsetek bankowych
dochodów z działalności gospodarczej
dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
§10

1. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być przekazywane na realizację
wszystkich celów Fundacji wskazanych w § 6, o ile przekazujący środki darczyńca,
spadkodawca, zapisodawca nie postanowi inaczej.
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2. Odpowiednio darczyńca, spadkodawca, zapisodawca przekazujący fundacji środki na
prowadzenie działalności może wskazać cel, na realizację którego przekazane środki
zostaną wykorzystane, przy czym cel ten musi mieścić się w zakresie działalności
fundacji określonym w § 6.
§ 11
Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
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 majątku na rzecz jej członków, 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, 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 Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§12
1. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację będzie przeznaczana wyłącznie na
prowadzenie działalności statutowej służącej realizacji celów wskazanych w § 6.
2. Fundacja może tworzyć fundusze statutowe.

ROZDZIAŁ VI
ORGANY I SPOSÓB REPREZENTACJI
§13
Organami Fundacji są:
1. Fundator
2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem
3. Rada Fundacji zwana dalej Radą
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§14
Fundator
.
1. Do kompetencji Fundatora należy:
a) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji lub jej połączeniu z inną fundacją
b) powołanie członków pierwszego Zarządu Fundacji oraz pierwszej Rady Fundacji.
§15
Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony i składa

się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w drodze uchwały ze wskazaniem prezesa,
wiceprezesa i skarbnika .

2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego

organu z tytułu pełnienia funkcji. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również
zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w
pracach tego organu. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych
wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.

4. Organizacja pracy Zarządu zostanie szczegółowo uregulowana w regulaminie

uchwalonym przez członków pierwszego zarządu w ciągu jednego miesiąca od
dnia zarejestrowania fundacji.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
a) śmierci członka Zarządu
b) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji. Rezygnację z pełnienia
funkcji w Zarządzie Fundacji członkowie składają w formie pisemnej Prezesowi,
zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
d) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji w wypadku niewypełniania
nałożonych na niego obowiązków bądź rażącej niegospodarności. O ustaniu
członkostwa w Zarządzie decyduje Rada Fundacji w wyniku uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani

przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
członków Rady w wypadku niewypełniania nałożonych na niego obowiązków
bądź rażącej niegospodarności.
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7. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
fundacji, a w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich
c) realizowanie celów statutowych
d) sporządzanie planów pracy i budżetu
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
f)

składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu

g) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
h) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów

8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym także w

sprawach majątkowych o wartości poniżej 10 000 zł może składać każdy członek
Zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych o wartości powyżej 10 000 zł
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym
Prezesa.

10. Posiedzenia Zarządu:
a) odbywają się raz na kwartał
b) posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie
pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
Członkowie Zarządu w ten sam sposób potwierdzają odbiór zawiadomienia
c) o posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
d) z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół
e) w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział również inne osoby z głosem doradczym
(członkowie Rady, Fundator lub eksperci)

11. Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdania z działalności Fundacji Ministrowi

Zdrowia, który jest organem kontroli zewnętrznej. Zarząd sporządza również
roczne sprawozdania z własnej działalności i przedstawia je Radzie Fundacji w
celu zatwierdzenia.
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§16
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym, odrębnym od Zarządu i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2. Rada sprawuje funkcję kontrolną nad realizacją statutowych celów i zadań Fundacji.
3. Rada kontroluje sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Fundacji i
sprawozdań z działalności Zarządu.
4. Rada składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
5. Członków pierwszej Rady powołuje na czas nieokreślony uchwałą Fundator.
6. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
7. W razie konieczności wymiany, uzupełnienia lub rozszerzenia składu Rady nowi
członkowie są powoływani uchwałą pozostałych członków Rady.
8. Członkostwo w Radzie ustaje z dniem:
e) śmierci członka Rady
f)

złożenia przez członka Rady rezygnacji z pełnienia funkcji. Rezygnację z pełnienia
funkcji w Radzie Fundacji członkowie składają w formie pisemnej Przewodniczącemu,
zawiadamiając o tym pozostałych członków Rady

g) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej
h) odwołania członka w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów Rady w
wypadku niewypełniania nałożonych na niego obowiązków bądź rażącej
niegospodarności
9. Organizacja pracy Rady zostanie szczegółowo uregulowana w regulaminie
uchwalonym przez członków pierwszej Rady w ciągu jednego miesiąca od dnia
zarejestrowania fundacji.
10. Do zadań Rady należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji
b) występowanie do Zarządu z wnioskami, dotyczącymi działalności Fundacji
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie
mu absolutorium
f)

zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu
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g) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji
h) inne sprawy przypisane w niniejszym Statucie do kompetencji Rady
i)

poszukiwanie źródeł finansowania działalności Fundacji

11. Członkowie Rady:
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 prawomocnym wyrokiem 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 Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności
tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W razie równej liczby głosów
decyduje
głos
Przewodniczącego
lub
w
razie
jego
nieobecności
Wiceprzewodniczącego
13. Uchwały zapadają na posiedzeniach, zwoływanych przez Przewodniczącego, nie
rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w
celu składania wyjaśnień. Członkowie Rady są informowani o posiedzeniach Rady
przez jej przewodniczącego, minimum 14 dni wcześniej pocztą elektroniczną i w ten
sam sposób potwierdzają odbiór zawiadomienia. Z posiedzenia Rady sporządzany
jest protokół.
14. Każdy członek Rady ma jeden głos
15. Fundator jak i członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1. Wszelkie zmiany statutu mogą zostać wprowadzone na mocy uchwały Rady Fundacji.
Dopuszczalne są zmiany w zakresie dostosowania do aktualnych przepisów prawa,
rozszerzenia celów fundacji, zmiany miejsca siedziby, struktury organizacyjnej oraz
zakresów i form jej działalności, jednak dokonywane zmiany nie mogą być sprzeczne
z wyrażoną w statucie wolą Fundatora.
2. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.

9

3. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec zmianie cele
fundacji.
4. Decyzję w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze
uchwały pod warunkiem pozytywnej opinii Zarządu i Rady.
5. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
6. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia.
7. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji nie będą przechodziły na
rzecz Skarbu Państwa, a zostaną przekazane na rzecz wyznaczonych przez Zarząd
osób lub organizacji o zbliżonych celach i działających w Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Statut sporządzono dn. 03.09.2015r.

…………………………………………………………..
podpis Fundatora
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