Statut
FUNDACJI JOANNY RADZIWIŁŁ OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA

Rozdział I
§1
Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona
aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2016 roku, repertorium A Nr 151/2016, sporządzonym przez
Notariusza Krystynę Kędrę, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. Francuska 16
lok.4
§2
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst
jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 40 z późn. zm.), regulacji dotyczących organizacji prowadzących
działalność pożytku publicznego i innych właściwych aktów prawa oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną.
§4
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.

§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
§7
Fundacja używa pieczęci z napisem – Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, a także
zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków
graficznych.

Rozdział II
§8
Celem Fundacji jest:
1. Działalność wychowawcza i opiekuńcza na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych;
2. Działalność socjalna na rzecz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej;
3. Udzielanie pomocy finansowej lub podejmowanie samodzielnych działań w zakresie
organizacji warsztatów, wykładów, szkoleń, autorskich pracowni psychologicznych,
pracowni pedagogicznych, pracowni artystycznych;
4. Profilaktyka, wspieranie, rozwój i promocja aktywnego sposobu życia dzieci, młodzieży i
osób starszych;
5. Zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy
rehabilitacji ich skutków;
6. Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej i oświatowej;
7. Propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, sztuce, oświacie;
8. Integracja środowisk lokalnych społeczności i aktywizacja mieszkańców miast i wsi;
9. Wspieranie inicjatyw społecznie użytecznych.
§9
Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez:
1. prowadzenie i finansowanie świetlic, klubów, pracowni, domów kultury, placówek
oświatowo - wychowawczych na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych;
2. prowadzenie i finansowanie stołówek dla ubogich;
3. organizowanie, prowadzenie, finansowanie obozów i różnorodnych form spędzania
wolnego czasu oraz wypoczynku ;
4. organizowanie, finansowanie i współpraca przy organizacji warsztatów oraz wystaw ;
5. prowadzenie i finansowanie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej w
zakresie realizacji celów Statutowych Fundacji;
6. wspieranie osób ubogich poprzez udzielanie pomocy finansowej i materialnej;
7. udzielanie pomocy materialnej w formie dofinansowania, tj. stypendiów edukacyjnych i
socjalnych na rzecz podopiecznych Fundacji;
8. organizowanie przedsięwzięć integrujących lokalne środowiska;
9. organizowanie i finansowanie spektakli, koncertów, wystaw, imprez;
10. organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z
celami Fundacji, w celu osiągnięcia statutowych założeń Fundacji.
§ 10
Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 239 t.j.).

Rozdział III

1.
2.

§ 11
Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd.
Zarząd Fundacji składa się z 2 Członków, w tym Prezesa.
§ 12

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.
5.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Członków Zarządu powołują jednomyślnie wszyscy Fundatorzy.
Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i
niemajątkowych każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
Umowy o pracę oraz wszelkie inne umowy z Członkami Zarządu podpisuje Rada Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą
1)
upływu kadencji
2)
rezygnacji złożonej na piśmie Radzie Fundacji
3)
śmierci
4)
odwołania przez jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów.
W razie ustania członkostwa któregokolwiek z Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji
wszyscy Fundatorzy jednomyślnie powołują na jego stanowisko nowego Członka, na okres do
końca kadencji.
W przypadku śmierci Fundatorów, ich uprawnienia do powoływania i odwoływania Członków
Zarządu, przejmuje Rada Fundacji.
§ 13
Zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie w obecności co najmniej połowy jego Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na sześć miesięcy. Zwoływane są przez
któregoś z Członków Zarządu. Informacja o posiedzeniu musi dojść do adresata co najmniej na
dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenia zwoływane są poprzez
informację wysłaną mailowo na adres poczty elektronicznej, znajdujący się na liście adresów,
prowadzonych przez Zarząd. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu poczty
elektronicznej spoczywa na Członku Zarządu.
Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony
przez Zarząd Fundacji.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opracowywanie i uchwalanie rocznych programów merytorycznych i finansowych.
Sporządzanie i przedstawianie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
oraz sprawozdań finansowych za dany rok.
Przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi sprawującemu nadzór nad działalnością
Fundacji rocznych sprawozdań z jej działalności.
Zarządzanie majątkiem Fundacji.
Ustalanie wielkości zatrudnienia.
Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do organizacji, tworzeniu innych podmiotów,
łączeniu się z innymi podmiotami
Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji
innych władz Fundacji.

§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd uchwałą.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

§ 16
Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.
Rada Fundacji składa się z 2 Członków, w tym Przewodniczącego, którego wybiera ze swego
grona.
Członków Rady Fundacji powołują jednomyślnie wszyscy Fundatorzy. W przypadku śmierci
Fundatorów, ich uprawnienia do powoływania Członków Rady Fundacji nowej kadencji
przejmuje Rada Fundacji, ustępująca w związku z końcem kadencji.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i
przewodniczy posiedzeniom Rady.
Posiedzenia zwoływane są poprzez informację wysłaną mailowo na adres poczty
elektronicznej, znajdujący się na liście adresów, prowadzonych przez Przewodniczącego Rady.
Adresat musi otrzymać informację o posiedzeniu co najmniej na dwa tygodnie przed
terminem posiedzenia. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu poczty
elektronicznej spoczywa na Członku Rady.
§ 17
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, jednomyślnie, w obecności co najmniej
połowy Członków.
Tryb działania Rady Fundacji może precyzować uchwalony przez nią Regulamin.
§ 18

1.
2.

Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
1)
upływu kadencji
2)
śmierci
3)
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych Członków Rady Fundacji,
4)
sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
5)
odwołania jednomyślnie przez wszystkich Fundatorów.

3.

4.

5.

6.

Odwołania Członka Rady Fundacji dokonują jednomyślnie wszyscy Fundatorzy, w przypadku
zaistnienia okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób
utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady lub powodują utratę zaufania do Członka
Rady.
W razie ustania członkostwa któregokolwiek z Członków Rady Fundacji w trakcie trwania
kadencji, tj. na skutek jednej z przyczyn z § 18 ust. 2 pkt. od 2 do 5, wszyscy Fundatorzy
jednomyślnie powołują na jego stanowisko nowego Członka, na okres do końca bieżącej
kadencji. W przypadku śmierci Fundatorów, niniejsze uprawnienie przejmuje reszta Członków
Rady Fundacji bieżącej kadencji, którzy powołują nowego członka jednomyślnie, w obecności
co najmniej połowy aktualnych członków Rady Fundacji. Jeżeli ustało członkostwo wszystkich
Członków Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, czyli na skutek jednej z przyczyn z § 18
ust.2 pkt. od 2 do 5, uprawnienie to przejmuje Zarząd bieżącej kadencji.
Ustęp 4 niniejszego paragrafu nie wyklucza uprawnień członków Rady Fundacji, których
kadencja zakończyła się wskutek jej upływu, wynikających z §16 ust. 3 Statutu, dotyczących
powoływania Członków Rady Fundacji nowej kadencji.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 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.
§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Nadzór nad działalnością Fundacji
2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
3. Podpisywanie umów o pracę i innych umów z Członkami Zarządu
4. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji
5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznego sprawozdania merytorycznego,
zatwierdzanie sprawozdania finansowego i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
Rozdział IV
§ 20
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu
Fundacji w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz majątek nabyty w trakcie funkcjonowania Fundacji.

1.
2.

§ 21
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 22

1.

Majątek Fundacji pochodzi z:
1)
darowizn, spadków i zapisów,
2)
dotacji i subwencji,

2.

3)
zbiórek publicznych,
4)
nawiązek i świadczeń pieniężnych,
5)
przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
6)
innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
Przychody osiągane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację jej celów
statutowych.

§ 23
Przychody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 24
Fundacja może ustanowić odznaczenia, wyróżnienia i inne nagrody i przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.
§ 25
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków 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”.
2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich 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.
3. 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 ze statutowego celu organizacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

1.
2.
3.
4.

§ 26
Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a
także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmują jednomyślnie wszyscy Fundatorzy.
Likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd, którego obowiązkiem jest
działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja
służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on

5.

stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

____________________
Fundator

____________________
Fundator

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 roku

