STATUT FUNDACJI
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak
w Brzozowie, woj. Podkarpackie, POLSKA
tekst jednolity na dzień 04.11.2013 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak, zwana dalej "Fundacją",
Ustanowiona przez:
•

Bożena Bieńczak,

•

Andrzej Bieńczak,

Zwanymi dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Romana Karasia w Kancelarii Notarialnej mgr Romana Karasia 36-200 Brzozów, ul.
Kościuszki, w dniu 12.03.2002 r. Za numerem repetytorium A Nr 894/2002 działa na
podstawie przepisów ustawy z dn. 6.04.1984 r. O fundacjach (jedn. Tekst: Dz. U. Z
1991 r. Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Brzozów, ul. Kościuszki 23

§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicy.
2. Dla właściwego działania i realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność w
kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek,
fundacji, stowarzyszeń i partnerstw publiczno-prawnych, przystępować do
międzynarodowych organizacji prawem polskim dopuszczonych.

§7
Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

§8
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§9
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki
Socjalnej.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposób ich realizacji
§ 10
Celem Fundacji jest pomoc:
1. żywnościowa,
2. materialna,
3. edukacyjna,
4. medyczna,
5. prawna,
dla dzieci i młodzieży oraz w sporadycznych wypadkach dorosłym.

§ 11
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Objęcie wspomnianą ochroną dzieci i młodzież, które w swoim środowisku
rodzinnym i społecznym nie znajdują należytego oparcia i zrozumienia, a ponadto
dotknięte są:

a) przemocą,
b) problemem alkoholowym w rodzinie,
c) trudną sytuacją materialną,
d) chorobą,
e) innymi przyczynami
2. Fundacja dla realizacji swoich celów prowadzi następującą działalność:
1) fundowanie dotacji pieniężnych oraz rzeczowych dla dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych przemocą, problemami alkoholowymi lub chorobami,
2) prowadzenie innej działalności mającej na celu zapewnienie dzieciom
i młodzieży pomocy w kształceniu i opiece medycznej,
3) wybudowanie, wyposażenie, zarządzanie i utrzymywanie funkcjonowania wioski
dziecięcej – jako bazy lokalowej dla pełniejszej i profesjonalnej realizacji celów
statutowych,
4) zapewnienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka dzieciom i
ich rodzicom zastępczym, kobietom w ciąży, samotnym matkom dotkniętym
przemocą, rodzinom poszkodowanym w klęskach żywiołowych, rodzinom których
sytuacja życiowa uległa dramatycznemu pogorszeniu np. ofiarom wojen, rozruchów,
prześladowań, bez dachu nad głową,
5) organizowanie spotkań, warsztatów, zajęć przeciwdziałających patologii
społecznej,
6) organizowanie spotkań i szkoleń dla wszystkich z otoczenia osób
niepełnosprawnych,
7) organizowanie wszelkich działań mających na celu rozwój dzieci i młodzieży,
8) organizowanie zajęć, spotkań, warsztatów, happeningów, konkursów promujących
historię, kulturę polską oraz innych narodów i regionów świata,
9) promowanie rozwoju wiedzy i kultury celem lepszego przygotowania młodzieży
do życia w warunkach wspólnoty europejskiej,
10) działanie na rzecz dzieci żyjących w niedostatku lub ubóstwie,
11) działania umożliwiające rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości,
12) wszelkie działania na rzecz sierot naturalnych i społecznych,
13) działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych,
14) pomoc i promowanie dzieci wybitnie uzdolnionych i pracowitych,
15) działania na rzecz dzieci i ich rodzin – ofiar klęsk żywiołowych, konfliktów
politycznych i zbrojnych,
16) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
17)
działania edukacyjne i wychowawcze oparte na poszanowaniu inności,
odrębności narodowej i kulturowej, pomoc w zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
18) działania na rzecz integracji, rozwoju kontaktów dzieci i młodzieży różnych
środowisk oraz narodowości,
19) promowanie i organizowanie wolontariatów,
20) propagowanie idei tolerancji, równości, przeciwdziałania ksenofobii,
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
21) gromadzenie, pozyskiwanie środków z różnych źródeł dla realizacji założonych
celów Fundacji,
22) prowadzenie aukcji dzieł sztuki jako formy pozyskiwania środków na cele
statutowe,
23) organizowanie wykładów znanych osobowości ze świata kultury, sztuki, sportu,

24) organizowanie spotkań z ludźmi wybitnymi, autorytetami w danym środowisku,
ludźmi sukcesu, także innych ras i narodowości,
25) organizowanie w środowisku lokalnym wielopłaszczyznowych imprez
kulturalnych, takich jak festiwale piosenki, tańca, teatru, kuchni, etnografii przez
przedstawicieli grup wieloetnicznych zamieszkałych na terenie wioski,
26) organizowanie dla mieszkańców wioski oraz ubogich dzieci ze środowiska
wycieczek krajoznawczych (np. rajdów pieszych), naukowych do centrów nauki (np.
Kopernik w Warszawie), odwiedzin ludzi sztuki z rejonu Podkarpacia, szczególnie
Bieszczadów, gdzie przystań życiową odnalazły rzesze wybitnych artystów,
27) prowadzenie zajęć sportowych i terapeutycznych z wykorzystaniem obiektów
sportowych znajdujących się w sąsiedztwie wioski dziecięcej,
28) organizowanie dyżurnej opieki medycznej dla chorych dzieci zamieszkałych w
wiosce,
29) podejmowanie współpracy z organami władzy, administracji państwowej,
samorządowej z organizacjami społecznymi i zawodowymi środowiskami
opiniotwórczymi,
30) działania promocyjne i informacyjne.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą:
Zakres gospodarczego działania fundacji obejmuje według Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług:
marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia (73.11.12.0)
wydawanie książek (58.11.Z)
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)
introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.61.Z)
• sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(47.91.Z)
• pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (47.99.Z)
• pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)
• wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
(77.33.Z)
• działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
• przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z)
• działalność portali internetowych (63.12.Z)
• pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych (62.09.Z)
• działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A)
• pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nieklasyfikowana (96.09.Z)
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 12
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych
oraz osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy
złotych), zadeklarowany przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, wpłacony przez
Fundatorów w równych częściach oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie
działalności Fundacji.

§ 14
1. Fundacja czerpie środki finansowe z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji
b) świadczeń przekazywanych przez podmioty gospodarcze
c) subwencji osób prawnych
d) dochodów z imprez publicznych i zbiórek
e) dochodów uzyskanych z odsetek z rachunków bankowych oraz z odsetek lokat
kapitałowych
f) oraz dochodów z wszelkiej działalności w tym gospodarczej
Fundacja może korzystać z rzeczy oddanych jej w użyczenie, dzierżawionych lub
przyjmowanych.
3. Fundacja może zaciągać zobowiązania na cele statutowe.

§ 15
1. Majątek wymieniony w § 14 służy do realizacji celów statutowych Fundacji.
2. O sposobie wykorzystania majątku Fundacji decyduje Zarząd Fundacji.

§ 16
Dochody wymienione w § 14 oraz z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być używane na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji o ile ofiarodawca
nie postanowi inaczej. W przypadku braku możliwości uczynienia zadość temu
postanowieniu lub ustania celu tego postanowienia - dochody przechodzą na
działalność statutową.

§ 17
Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z
celem, dla jakiej je zrealizowano.

§ 18
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad
obowiązujących osoby prawne.

Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji.
§ 19
Organami Fundacji są Zarząd i Rada.

§ 20
1. Zarząd składa się z dwóch członków wybieranych i odwoływanych przez
Fundatorów.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa, który kieruje pracą Zarządu.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na kadencję, których długość określana jest
przez Fundatorów.
4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jego wyniki finansowe oraz
reprezentuje Fundację na zewnątrz.
5. Zarząd uchwala roczne i wieloletnie plany działania Fundacji.
6. Zarząd ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagrodzenia oraz wysokość
środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji.
7. Fundatorzy i członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na umowę
o pracę. Fundacja może również zawierać z nimi umowy cywilnoprawne.

§ 21
Odwołanie członka Zarządu przez upływem kadencji następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia prawidłowe wykonanie funkcji,

3) choroby, powodującej trwałą niezdolność do pełnienia funkcji,
4) istotne naruszenie statutu,
5) odwołanie przez Fundatorów z innych przyczyn.

§ 22
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż na kwartał i są protokołowane.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na
wniosek każdego z Fundatorów, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania takiego
wniosku.
4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 powinien być zgłoszony na piśmie wraz
z uzasadnieniem.
5. Członkowie Zarządu nie zwołujący posiedzenia powinni być zawiadomieni
o posiedzeniu Zarządu z podaniem porządku dziennego, przynajmniej 14 dni przed
terminem.
6. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składają członkowie Zarządu samodzielnie
do kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). W sprawach innych rozporządzeń dla
ważności złożonego oświadczenia woli konieczne są dwa podpisy.

§ 23
1. Rada Fundacji (zwaną dalej Radą) jest organem nadzoru.
2. W skład Rady mogą wchodzić nie mniej niż trzy osoby spoza grona Fundatorów.
3. Rada powoływana jest i odwoływana przez Fundatorów.
4. Okres działania (kadencję) Rady ustalają Fundatorzy uchwałą.
5. Rada przejmuje obowiązki Zarządu w przypadku niemożliwości powołania
Zarządu, jego niekompletności lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających
działania Zarządu na okres istnienia przeszkód w działaniu Zarządu.
6. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
7. Członkowie Rady nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.

8. Członkowie Rady z tytułu pełnienia funkcji nie otrzymują wynagrodzenia ani
zwrotu poniesionych kosztów.
9. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Fundacji
b) naruszenia punktu 6 i 7
c) śmierci członka Rady
§24
1. Do zadań Rady należy:
a) Nadzór i kontrola nad działalnością statutową Fundacji
b) Opiniowanie decyzji Zarządu
c) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji
d) Inspirowanie kierunków działania Fundacji
e) Wykonywanie zadań do których zobligowana jest Rada innymi dokumentami niż
Statut Fundacji i regulamin Rady.
f) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji Fundatorów i Zarządu Fundacji.
2. Tryb pracy Rady:
a) Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd
b) Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Zarządu i opiniują podejmowane
przez Zarząd decyzje, gdy Zarząd uzna to za stosowne
c) Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zwołać
posiedzenie Rady w innym terminie niż posiedzenia Zarządu.
d) Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
e) Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.
f) Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenia Rady.
g) Przewodniczący Rady reprezentuje radę na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji.
h) Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 25
Decyzję o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały. Zmiana ta może dotyczyć celów Fundacji.

§ 26
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić wówczas, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

3. Decyzje w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej
uchwały. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Fundatorów i opinii Rady.
4. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują się na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji
jednorazowej lub łącznie w wysokości równej co najmniej 1000 złotych (jeden tysiąc)
lub w przypadku osób zagranicznych równowartość tej kwoty uzyskuje tytuł
„Przyjaciel Dzieci”, osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji
darowizn lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 5000
złotych (pięć tysięcy) lub w przypadku osób zagranicznych równowartości tej kwoty –
uzyskuje tytuł Złotego Sponsora Fundacji, natomiast w przypadku darowizn lub
dotacji powyżej 20000 zł Brylantowego Sponsora Fundacji. W przypadku darowizn
powyżej 100 000 złotych uzyskuje tytuł – Honorowego Sponsora Fundacji.
5. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 27
1. Fundatorzy podejmują uchwały jednomyślnie.
2. Dopiero z chwilą śmierci obydwu Fundatorów w ich miejsce wchodzą spadkobiercy
ustawowi lub testamentowi, tworząc Zgromadzenie Fundatorów, podejmujący
uchwały zwykłą większością głosów, przy czym ilość głosów określa udział
spadkowy spadkobiercy.
3. W przypadku braku możliwości wykonywania obowiązków jednego z członków
zarządu Fundator lub jego spadkobiercy powołują pozostałych członków zarządu.

§ 28
Do zgromadzenia Fundatorów stosuje się odpowiednio postanowienia statutu
dotyczące Fundatorów.

§ 29
1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy lub Zgromadzenie Fundatorów
w drodze uchwały lub za ich zgodą Zarząd.
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom,
których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. O ich szczególnym przeznaczeniu
decydują Fundatorzy lub Zgromadzenie Fundatorów albo za ich zgodą Zarząd.
3. Likwidatora Fundacji wyznaczają Fundatorzy lub Zgromadzenie Fundatorów, albo
za ich zgoda Zarząd.
4. Do obowiązków Likwidatora należy w szczególności:
1) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
2) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
3) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,

4) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
5) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku
Fundacji,
6) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po
zaspokojeniu wierzycieli,
7) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem
o wykreślenie Fundacji z rejestru,
8) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 30
Statut obowiązuje od dnia zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.

§ 31
Zabrania się:
1. udzielenie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z których
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo 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, zwanej
dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji albo podmiotu mającego status organizacji pożytku publicznego i o
wolontariacie,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
………………………………
Andrzej Bieńczak

…...........................................
Bożena Bieńczak

