Statut Fundacji „Damy Radę”
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Damy Radę , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Anitę i Jarosława Czarnieckich zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Arkadiusza Skłuckiego w Kancelarii Notarialnej
w Gdańsku, ul. Piwna 61/63, w dniu 25 czerwca 2014r. repertorium A nr 10065/2014
działa na podstawie przepisów Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§2
1.
2.

Fundacja ma osobowość prawną.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.
§6
Celem działania Fundacji jest szeroko pojęty rozwój lokalnej społeczności niezależnie
od wieku, płci, rasy i wyznania ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy Stary
Dzierzgoń oraz okolicznych gmin poprzez działanie w zakresie:
1) Rozwoju i poszanowania demokracji oraz swobód obywatelskich.
2) Działalności oświatowej w tym edukacji obywatelskiej oraz kultury fizycznej i sportu
m.in. w zakresie pobudzenia rozwoju informatycznego oraz przedsiębiorczości
i kompetencji zawodowych.
3) Ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia w tym profilaktyki uzależnień w tym zdrowia
psychicznego, rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych.
4) Wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze,
edukacyjne i terapeutyczne
5) Kompleksowej aktywizacji osób starszych.
6) Poszanowania i tolerancji dla ekumenizmu, różnorodności kultury oraz tożsamości
kulturowej i historycznej społeczności lokalnych.
7) Ochrony środowiska naturalnego oraz zachowania zasobów naturalnych.
8) Promocji i rozwoju regionu
9) Promocji i organizacja wolontariatu
10) Współpracy z innymi organizacjami, których cele są zbieżna z celami Fundacji
§ 7.
I.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Aktywizację zawodową i społeczną poprzez utworzenie i prowadzenie warsztatów terapii
zajęciowej.
2. Prowadzenie poradnictwa dla podopiecznych Fundacji w szczególności zawodowego.
3. Rzecznictwo interesów grup społecznych zagrożonych marginalizacją.
4. Animację działalności kulturalnej i sportowej.
5. Przygotowanie i wdrożenie autorskich programów profilaktycznych oraz kampanii
społecznych.
6. Organizację szkoleń, warsztatów i konferencji.
7. Organizację różnych form wypoczynku dla podopiecznych Fundacji.

8. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji problemowej.
9. Wydawanie i rozpowszechnianie publikacji oraz materiałów dotyczących statutowych
celów Fundacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Organizowanie społecznych kampanii medialnych.
11. Współpracę z administracją publiczną, przedsiębiorcami i innymi organizacjami
pozarządowymi.
12. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim innym przedsięwzięciom zbieżnym
z celami Fundacja
II.

Fundacja może realizować swoje cele, jako działalność statutową: nieodpłatną i odpłatną.
Majątek i przychody Fundacji.
§8
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§9
Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.
2.
3.
4.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
przychody ze zbiórek publicznych
przychody z majątku Fundacji.
§ 10

1. Przychody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji.
§ 11
1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji
b) Rada Fundacji

Rada Fundacji.
§ 12
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 2-5 członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu mogą wejść Fundatorzy.
Członkowie Rady 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.
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.
Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić
m.in. w wyniku działania na szkodę fundacji lub jeżeli osoba zostanie ukarana
za przestępstwa z winy umyślnej. Odwołanie następuje w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
złożonej na ręce pozostałych członków rady Fundacji lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Pierwszego Przewodniczącego
Rady Fundacji wybierają Fundatorzy. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady,
reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 13

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny
wniosek Zarządu.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 14
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań oraz bilansów i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o: zmianach w statucie, przyjęcie
w poczet członków w innych organizacjach, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji
Fundacji.

§ 15
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.
§ 16
1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków powoływanych przez Radę Fundacji
na pięcioletnią kadencję.
2. W skład Zarządu Fundacji z mocy statutu mogą wejść Fundatorzy.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Fundacji wyznacza Prezesa Zarządu.
5. 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. Odwołanie może nastąpić m.in. w przypadku działania
członka Zarządu na szkodę Fundacji lub skazania prawomocnym wyrokiem sądowym
za przestępstwa z winy umyślnej. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które
przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją
Rada.

1.
2.

§ 17
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji przy realizacji celów statutowych,
b. tworzenie funduszy i majątku Fundacji oraz określanie zasad zarządzania nimi;
c. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;
d. dokonywanie czynności prawnych w jej imieniu i udzielanie pełnomocnictw
do dokonywania takich czynności;
e. sporządzania bilansów za każdy rok działalności Fundacji oraz sprawozdań
z działalności Zarządu;
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Fundacji na potrzeby określonych
przedsięwzięć,
h. nadawanie w drodze uchwały wyróżnień oraz innych nagród na rzecz osób
fizycznych lub prawnych zasłużonych dla realizacji celów Fundacji.
i. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę zapisów statutu,
j. zgłaszanie wniosków do Rady Fundacji o przyjęcie w poczet członków w innych
organizacjach
k. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie z inną Fundacją lub o likwidację
Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równiej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu
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, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji
§ 18
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000,00 (pięć tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie członek Zarządu
Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji w drodze pisemnej uchwały na wniosek
Zarządu Fundacji.
Połączenie z inną fundacją.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć 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.
§ 21
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji na wniosek
Zarządu Fundacji.
Likwidacja Fundacji.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji pisemną uchwałą z określeniem
przeznaczenia majątku Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji o zbliżonych
celach.
4. Rolę likwidatora Fundacji pełnią członkowie Zarządu upełnomocnieni ww. uchwałą
do tego celu przez Radę Fundacji.

