STATUT FUNDACJI
„Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie”, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona przez:
- Lidię Zasadę,
- Jolantę Snowacką,
- Elżbietę Bełz,
- Justynę Goch
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez Zofię Daleszyńską
notariusza w Szczecinie, w dniu 10 maja 2007 roku, działa na podstawie przepisów
prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą fundacji jest Tanowo (pod adresem: 72-004 Tanowo, ulica Leśna 91).
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
1. Fundacja może przystępować do współpracy z innymi fundacjami.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizacje celów statutowych.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać sie tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§6
1. Fundacja posługuje sie pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi: „Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie”. Fundacja
może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§7
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia. Ponadto organem
nadzorczym dla Fundacji jest Starosta Powiatu Polickiego.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.
§8
Celami Fundacji są:
a) Materialne wspieranie rozwoju SOSW w Tanowie w zakresie kształcenia
i wychowywania dzieci i młodzieży.
b) Promowanie SOSW w Tanowie.
c) Niesienie wszelkiej pomocy dzieciom i ich rodzinom.
d) Wspieranie szczególnie uzdolnionych.
e) Aktywizacja wychowanków w życiu społecznym.
f) Pomoc w zaopatrywaniu działających pracowni w SOSW.
g) Organizowanie i finansowanie rehabilitacji oraz specjalistycznej opieki w tym zakresie.
h) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.
i) Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w SOSW w Tanowie.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) Wdrażanie i realizowanie projektów unijnych.
b) Organizowanie i finansowanie różnych form opieki i rozwoju indywidualnego
wychowanków.
c) Organizowanie i finansowanie imprez integracyjnych – sportowych, rekreacyjnych,
kulturalnych.
d) Wydawanie i finansowanie gazetki „Na tapecie” oraz innych materiałów promocyjnych.
e) Organizowanie kiermaszy, wystaw, koncertów.
f) Zakup pomocy dydaktycznych rehabilitacyjnych do istniejących lub nowopowstających
pracowni.
g) Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej i pedagogicznej dzieciom
i ich rodzinom oraz organizowanie pomocy w przygotowywaniu potrzebnych
dokumentów.
h) Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek.
i) Tworzenie nowych rodzajów rehabilitacji oraz zatrudnianie i finansowanie specjalistów
oraz wolontariuszy.
j) Zakup podstawowych leków i środków medycznych.
k) Zatrudnianie fachowej opieki medycznej.
l) Organizowanie i finansowanie różnego rodzaju specjalistycznych szkoleń i warsztatów
dla kadry SOSW.
§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżna z jej celami.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 11
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,- PLN (dwa tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,
PLN (jeden tysiąc złotych).
§ 12
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych
przez Fundacje, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 dotacji i subwencji oraz grantów,
 dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 dochodów z majątku Fundacji.
 zysku z lokat
 odpisy od podatków indywidualnych ofiarodawców
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
ofiarodawców o ile nie postanowili inaczej.
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 i to tylko wówczas, gdy w chwili
składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa
długi spadkowe.
Rozdział IV
Władze Fundacji.
§ 14
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

2. 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.
Rozdział V
Rada Fundacji.
§ 15
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
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.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten
sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacja.
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.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 16

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.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu 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 połączeniu z inna Fundacja lub o
likwidacji Fundacji.
§ 18
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Rozdział VI
Zarząd Fundacji.
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. Funkcje członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. 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.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu 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 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji
Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rozdział VII
Sposób Reprezentacji
§ 21
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 5.000,- PLN (pięć tysięcy złotych) –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
Rozdział VIII
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 22
1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:
a) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
b) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
c) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
d) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 91.33.Z)
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie:
a) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
b) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
c) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD 47.65.Z)
d) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z)
e) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych (PKD 23.49.Z)
f) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z)
§ 23
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem
wyodrębnionych, samofinansujących się zakładów.
3. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
Rozdział IX
Zmiana Statutu
§ 24
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu.

Rozdział X
Połączenie z inną fundacją.
§ 25
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.
§ 26
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.
Rozdział XI
Likwidacja Fundacji.
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona 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 jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

