STATUT
FUNDACJI OPIEKUN
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Fundacja „OPIEKUN”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez osoby fizyczne
– Fundatorów:
• Aleksandrę Chmielewską,
• Urszulę Sklepowicz,
• Stefana Chmielewskiego,
• Janusza Sklepowicza
- aktem notarialnym, rep. A nr 79/2000.
2. Fundacja jest niezależna od jakichkolwiek instytucji, organizacji, stowarzyszeń i partii
politycznych, tak krajowych jak zagranicznych, poza zależnościami wynikającymi
z prawa polskiego.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(Dz. U. Nr 21, poz. 97) i niniejszego Statutu.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bartniki, gmina Kiwity.
§ 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. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja ma prawo używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz jej adresem, może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§ 6.
Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celami Fundacji są:
1. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz uświadamiającej wśród dzieci, młodzieży
i rodzin, dla ograniczenia przyczyn i skutków zagrożeń patologicznych.
2. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących budowaniu rodziny wolnej
od uzależnień oraz otwartej na potrzeby innych ludzi.
3. Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niedołężnymi.

4. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
5. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
7. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
8. Inicjowanie i popularyzacja działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie: obozów, kolonii, rekolekcji, turnusów pobytu rodzinnego, ośrodków
dziennego pobytu dla osób starszych lub potrzebujących pomocy, ośrodków opiekuńczych (miejsc stałego pobytu) dla osób starszych lub potrzebujących pomocy, miejsc
modlitwy i kontemplacji oraz innych stale lub okresowo działających ośrodków, mających za zadanie realizację celów Fundacji
2. Tworzenie i utrzymywanie grup ludzi pracujących stale lub doraźnie na rzecz realizacji
celów Fundacji.
3. Działania edukacyjne, wydawnicze, badawcze, projekcje filmowe, konkursy, wykłady,
prelekcje, koncerty, spotkania i tym podobne formy upowszechniania treści promowanych przez Fundację.
4. Udzielanie stypendiów oraz pomocy finansowej i organizacyjnej osobom oraz organizacjom działającym w dziedzinach zgodnych z celami Fundacji.
5. Działalność charytatywną polegającą na udzielaniu pomocy materialnej i niematerialnej
osobom, które tej pomocy szczególnie potrzebują.
6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Prowadzenie warsztatów, konferencji i szkoleń oraz przygotowywanie i udostępnianie
opracowań w zakresie problemów, którymi zajmuje się Fundacja dla min.: wolontariuszy chcących pracować na rzecz Fundacji, służb socjalnych, psychologów, prawników,
polityków, dziennikarzy z kraju i zza granicy oraz dla organizacji pozarządowych, których działanie jest zgodne z celami Fundacji.
§ 9.
Dla osiągania wspólnych celów statutowych, oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz
osobami fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może
mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych na ten cel funduszy z innych źródeł.
§ 10.
1. Fundacja prowadzi społecznie użyteczną działalność pożytku publicznego w sferze zadań
publicznych.
2. W sferze działań nieodpłatnych pożytku publicznego Fundacja działa w następujących
dziedzinach:
- działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z)
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku (87.30.Z)
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku (88.10.Z)
- działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.99.Z)
- działalność organizacji religijnych (94.91.Z)
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- działalność pozostałych organizacji członkowskich (94.99.Z)
3. W sferze działań odpłatnych pożytku publicznego Fundacja działa w następujących dziedzinach:
- działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(85.51.Z)
- pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku (87.30.Z)
- pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku (88.10.Z)
- działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
- działalność organizacji religijnych (94.91.Z)
- działalność pozostałych organizacji członkowskich (94.99.Z)

Majątek i dochody Fundacji
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych –
przekazanej przez Fundatorów w akcie notarialnym oraz wszelkie inne środki pieniężne i dobra
materialne nabyte lub przekazane Fundacji w toku jej działania.
§ 12.
Majątek Fundacji zwiększają w szczególności:
- darowizny, spadki, zapisy;
- dotacje i subwencje oraz granty;
- dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
- dochody z majątku Fundacji;
- dochody z działalności odpłatnej.
§ 13.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów,
jeżeli taka została wyrażona w sposób jednoznaczny.
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 lub odrzuceniu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 14.
Fundacja ma prawo posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.
§ 15.
Rozporządzanie majątkiem trwałym Fundacji może następować jedynie za zgodą Rady Fundacji. Rozporządzanie majątkiem obrotowym pozostaje w gestii Zarządu, który realizuje zadania
postawione przez Radę Fundacji.
§ 16.
W rozporządzaniu majątkiem Fundacji bezwzględnie zakazane jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim 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".
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2. Przekazywania jej majątku na rzecz członków jej 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.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków jej 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.

Władze Fundacji
§ 17.
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji
§ 18.
1.
2.
3.
4.

Rada Fundacji jest najwyższym organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji liczy od trzech do sześciu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy Statutu wchodzą Fundatorzy.
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Od dnia powołania pierwszego składu
Rady Fundacji, Rada ta samodzielnie dokonuje zmian i uzupełnień swojego składu osobowego.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz V-ce Przewodniczącego Rady.
6. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. V-ce Przewodniczący Rady zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności lub
wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego.
8. Swoje decyzje Rada podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może odwołać członka Rady
i przez to pozbawić go członkostwa w Radzie w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie
przez pozostałych członków Rady. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni
członkostwa w Radzie Fundacji.
10. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
11. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
12. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej
osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub
trwania stosunku pracy.
13. 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.
§ 19.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 20.
Do zadań Rady należy w szczególności:
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1. Ustalanie kierunków działania Fundacji.
2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, poza pierwszym składem powołanym przez Fundatorów.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Zarządowi absolutorium w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Nadzór i bieżąca kontrola Zarządu.
5. Zmiana Statutu Fundacji.
6. Nadzór nad majątkiem Fundacji.
7. Ustalanie planów finansowych Fundacji, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu.
8. Tworzenie funduszy.

Komisja Rewizyjna
§ 21.
1. W celu kontroli Zarządu Rada powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje i ocenia działalność Zarządu oraz przedstawia Radzie
wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi lub inne wnioski
wynikające z przeprowadzonej kontroli.
3. Komisję Rewizyjną w składzie 2 osób Rada wybiera spośród swoich członków na
pięcioletnią kadencję.
4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
• pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
• być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
• otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
6. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
• żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Fundacji,
• żądania złożenia przez Zarząd pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
• dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji
§ 22.
1. Zarząd Fundacji stanowi jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji, powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji na dziesięcioletnią kadencję.
2. Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Prezesem Zarządu może być wybrana osoba spośród członków Rady Fundacji - za wyjątkiem Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Fundacji - a także spoza jej
składu.
4. Z chwilą objęcia funkcji Prezesa Zarządu przez członka Rady Fundacji członkowstwo
w Radzie ulega zawieszeniu do końca kadencji Zarządu.
5. Zarząd Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji przed upływem kadencji
w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Prezes Zarządu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z kierowaniem działalnością Fundacji i zarządzaniem, w szczególności: kosztów podróży, diet, kosztów noclegów itp.
7. Zarząd reprezentuje Fundację i działa zgodnie z przepisami ustawy o Fundacjach i niniejszym Statutem.
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§ 23.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
2. Realizowanie uchwał Rady.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla Rady Fundacji.
4. Kierowanie działalnością Fundacji i zarządzanie jej majątkiem.
5. Opracowywanie wszelkich dokumentów Fundacji, w tym planów i sprawozdań finansowych.
6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji oraz podpisywanie umów o pracę i innych, o tym charakterze.
7. Przyjmowanie darowizn, dotacji, spadków - tylko w przypadku, gdy masa spadkowa
znacznie przekracza długi spadkowe. Zarząd jest zobowiązany do składania oświadczeń
o przyjmowaniu spadków z dobrodziejstwem inwentarza.
8. Organizowanie ośrodków i zespołów ludzkich dla realizacji celów Fundacji.
9. Przedstawianie Radzie Fundacji i Ministrowi Edukacji Narodowej rocznych sprawozdań
z działalności Fundacji.

Gospodarka finansowa Fundacji
§ 24.
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
§ 25.
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe: zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.
3. Prowadzenie działalności odpłatnej lub nieodpłatnej wymaga wyodrębnienia tych działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości.
4. Zapis pkt 3 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności statutowych.
5. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową.

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji
§ 26.
Zmiana Statutu oraz celów Fundacji może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady Fundacji, w obecności co najmniej 3/4 członków Rady, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów
obecnych na posiedzeniu.
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§ 28.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, która w celu wywołania skutków
prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
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§ 29.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

Poznań 28-08-2013
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