Statut Fundacji „Wspieramy”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja „Wspieramy” zwana w dalszej części statutu „Fundacją” ustanowiona aktem
notarialnym w dniu 06.12.2013r. Rep. A nr 8376/2013.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991r. ) wraz z późniejszymi zmianami oraz
postanowień niniejszego Statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest Michałów-Reginów, gmina Wieliszew.

§4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filię i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za
granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§5
1. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.

§6
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

§7
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8
Fundacja została ustanowiona w celu:
− inicjowania oraz wspierania wszelkich rozwiązań i różnorakich inicjatyw aktywizujących
życie społeczne, obywatelskie szczególnie w zakresie ochrony praw i wolności człowieka,
działań wspomagających rozwój demokracji, w ochronie życia rodzinnego oraz wsparciu
działalności organizacji pożytku publicznego
− podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między
społeczeństwami
− propagowania profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej
− propagowania wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim oraz działalności społecznej
− popularyzacji idei mediacji rodzinnej i społecznej
− rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
− wspierania organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
zawodowej i społecznej inwalidów.
− niesienia szczególnej pomocy na terenach wiejskich i w powiatach, wyrównywanie szans
środowisk wiejskich z miejskimi poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych i
społecznych na wsiach
− podejmowania działań aktywizujących społeczeństwo na rzecz osób niepełnosprawnych a
zwłaszcza na rzecz osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, wspieranie ruchu
samopomocowego osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- pomocy w rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, osób upośledzonych oraz
środowisk nieprzystosowanych społecznie
− pomocy w realizacji projektów zgłaszanych przez placówki oświatowe w tym szkoły i
przedszkola ze szczególnych uwzględnieniem samodzielnych inicjatyw uczniów
− organizacji przeglądów festiwali, wystaw, pomocy w rozwoju istniejących wydarzeń na
danych terenach
− aktywizacji zawodowej kobiet na wsi poprzez pomoc obywatelską w tworzeniu mikrofirm
bazujących na osobistych i regionalnych możliwościach osób, wspienienie kółek
gospodyń wiejskich, zespołów folklorystycznych
− organizacji szkoleń w tym coachingu w wyżej wymienionych kierunkach
− wspierania wszelkich działań organizacji emigracyjnych i polonijnych mających
nawiązywać lub pogłębiać patriotyzm oraz zacieśniać łączność z Polską

− tworzenia przestrzeni wymiany poglądów, doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji w
obszarach zarządzania organizacjami społecznymi.

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące nieodpłatne działania:
1) organizację seminariów edukacyjnych, konferencji debat i szkoleń, wystaw, targów oraz
innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, wychowawczym bądź kulturalnym
2) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, kulturalnej, wychowawczej i oświatowej
w wyżej wymienionych zakresach
3) pomoc organizacjom (również osobom fizycznym i prawnym),poprzez wspieranie i
prowadzenie projektów zbieżnych z celami Fundacji jak również finansowanie tych
inicjatyw
4) udzielanie organizacyjnego merytorycznego, technicznego i finansowego wsparcia
osobom i podmiotom, w tym wsparcia finansowego i rzeczowego w związku z realizacją
celów fundacji
5)
wspieranie (finansowe i rzeczowe) bezstronnych badań naukowych i
popularnonaukowych zbieżnych z celami Fundacji;
6) wspieranie wydawnictw poświęconych problematyce celów statutowych Fundacji;
7) rozdawnictwo publikacji związanych z celami statutowymi Fundacji;
8) podejmowanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi o zbieżnych celach
statutowych.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,- PLN (słownie:
jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania

§ 11
1. Dochodami Fundacji są:
1) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy, granty,
2) dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
3) dochody ze zbiórek i imprez publicznych
4) dochody z lokat bankowych
5) dochody z majątku Fundacji.
2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie
wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich
wykorzystania.

§ 12
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to wówczas gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 14
Organami Fundacji są:
− Rada Fundacji,
− Zarząd Fundacji.

§ 15
1. Radę Fundacji powołuje Fundator.
2. Rada składa się od dwóch do pięciu członków.
3. Okres kadencji członka Rady wynosi 1 rok.
4. Do Rady Fundacji mogą zostać powołani sponsorzy lub ich przedstawiciele, o ile
mają siedzibę (miejsce zamieszkania) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pod
warunkiem, że złożą pisemne oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w pracach
Rady.

§ 16
Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach może brać udział co najmniej dwóch
członków. W przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji staje się Zarząd.

§ 17
1.Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów.
§ 18
Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 20
W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji.

§ 21
Do kompetencji Rady należy:
1) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
5) podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w §§, 28, 32, 34, 36, 37.
§ 22
Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu członków i jest powoływany na czas nie
oznaczony przez Fundatora, przy czym Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
§ 23
Fundator powołując Zarząd kieruje się przed wszystkim dobrem Fundacji, swoją najlepszą
wiedzą i wolą.
§ 24
1. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym
czasie.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do Rady Fundacji.
§ 25
Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 26
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji Rady Fundacji.

§ 27
Zarząd w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
5) ustala regulamin Biura Fundacji,
6) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
7) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
§ 28
Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani i nagradzani na
zasadach ustalonych przez Radę Fundacji.

§ 29
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

§ 30
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Fundacji lub dwaj
pozostali członkowie Zarządu łącznie.

Rozdział V
ZMIANA STATUTU

§ 31
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 32
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
Dla efektywnego realizowania swych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

§ 34
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym
uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§35
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych lub majątku.

§ 36
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 37
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4
ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji,
wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

§ 38
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.”

