TEKST JEDNOLITY STATUT FUNDACJI
pn. „Fundacja Społeczno-Gospodarcza – OSCAR”
aktualny na dzień 1 lipca 2014 r.
§1

1. Fundacja pn. „Fundacja Społeczno-Gospodarcza - OSCAR”, zwana dalej w treści
Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984. o fundacjach (Dz.
U. Nr 21, poz. 97 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Spółkę „Leszek i Agata” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Agatę
Kapka, zwaną dalej w treści Statutu „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Wiktora Tulej w Kancelarii Notarialnej w Tomaszowie Lubelskim przy ul.
Lwowskiej 53A w dniu 16 maja 2014 r. (Rep. A Nr 2291/2014).
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Tomaszów Lubelski.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.
4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki
społecznej.
§4
1. Fundacja posługuje się pieczęciami z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Fundacji, propagującym i przyczyniającym się do realizacji jej celów statutowych.
§5
Celem Fundacji jest w szczególności:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, również
dotkniętych przemocą domową
2. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności
dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób ubogich, osób
bezrobotnych, w tym w formie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej
3. usługi społeczne na rzecz grup osób, o których mowa w pkt 3
4. działalność charytatywna
5. ochrona i promocja zdrowia
6. działalność na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych
7. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych utratą pracy
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i społeczny
9. działalność na rzecz dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru
sprawiedliwości
10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego, naukowego dzieci i młodzieży, w
szczególności młodzieży akademickiej
11. współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i ich
związkami, przedsiębiorcami
12. współpraca międzynarodowa w ww. obszarach

13. działalność kulturowo-oświatowa
14. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
15. działalność na rzecz ochrony środowiska, w szczególności w zakresie odnawialnych
źródeł energii, ich upowszechniania i promocji
16. promocja i organizacja wolontariatu
17. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§6

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. współpracę z organami i instytucjami administracji publicznej, pozarządowej, osobami
prywatnymi, przedsiębiorcami;
2. organizację szkoleń, seminariów, konferencji, pogadanek, prelekcji, warsztatów;
3. organizację festynów, koncertów, wystaw, pikników, pokazów;
4. udzielanie jednorazowej pomocy w leczeniu, rehabilitacji;
5. działalność w zakresie usług społecznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
5. organizację i prowadzenie indywidualnego bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie
poszukiwania pracy, pozyskiwaniem ofert pracy, doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej;
6. dofinansowanie wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
7. udzielanie wsparcia finansowego w formie dopłat do kredytów oraz udzielanie dotacji i
subsydiów na realizację przedsięwzięć gospodarczych;
8. ponoszenie kosztów zakupu niezbędnej odzieży, żywności, opału oraz udzielanie
bezpośredniej pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
9. dofinansowanie zakupu książek, komputerów, pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży
szkolnej;
10. udzielanie za pośrednictwem organizacji działających w krajach wschodnich pomocy
finansowej dzieciom z polskich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
11. utworzenie systemu finansowania i ustanowienie stypendiów dla dzieci i młodzieży
szkolnej, studentów;
12. inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu
popularyzację wiedzy z zakresu UE i programów pomocowych;
13. organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób dorosłych;
14. wpieranie oraz promocja turystyki poprzez organizowanie wycieczek, rajdów;
15.
przeprowadzenie i sfinansowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i
wydaniem materiałów informacyjnych, szkoleniowych dotyczących działalności Fundacji.
§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000, 00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, w tym rzeczy ruchome i
nieruchomości przekazane Fundacji na własność.

1.
a.
b.
c.
d.
e.

§8
Dochody Fundacji mogą pochodzić ze:
spadków, zapisów, darowizn
dotacji i subwencji osób prawnych
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
dochodów z majątku Fundacji
odsetek bankowych

2. Dochody uzyskane przez Fundację w całości przeznaczane są wyłącznie na jej
działalność związaną z realizacją celów statutowych.
§9
Władzami Fundacji są:
a. Rada Fundacji, zwana dalej w treści Statutu „Radą”,
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej w treści Statutu „Zarządem”.
§10

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Rada składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady, i jest wybierana przez
Fundatora na trzyletnią kadencję.
3. Odwołanie członka Rady następuje w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez
pozostałych członków Rady w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, gdy
członek Rady:
a. w sposób rażący narusza postanowienia Statutu;
b. uchyla się od wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z pełnionej
funkcji;
c. nie stosuje się do decyzji podjętych przez władze Fundacji.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie pozostałym członkom Rady;
b. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub
przestępstwo skarbowe;
c. śmierci.
5. W przypadku utraty członkostwa lub wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie
trwania kadencji, Fundator powołuje nowego członka Rady na czas pozostały do końca
kadencji.
6. Mandatu członka Rady nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
§11
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. określanie głównych kierunków działalności Fundacji
2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium
4. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu
5. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji
6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które nie zostały zastrzeżone do
kompetencji innych organów.
§12
1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzenie co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej dwóch członków Rady, chyba że postanowienia Statutu stanowią
inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia
sprawy o szczególnym charakterze na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków
Rady lub Zarządu zgłoszony Przewodniczącemu.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący lub inny upoważniony przez niego
członek Rady.
7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.
§13
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę
Fundacji na trzyletnią kadencję. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w wyniku uchwały podjętej jednomyślnie przez
Radę w pełnym składzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, gdy
członek Zarządu:
a. w sposób rażący narusza postanowienia statutu;
b. uchyla się od wykonywania ciążących na nim obowiązków wynikających z pełnionej
funkcji;
c. nie stosuje się do postanowień i uchwał podjętych przez władze Fundacji.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Radzie
b. skazania prawomocnym wyrokiem na przestępstwo popełnione umyślnie lub
przestępstwo skarbowe
c. śmierci
4. W przypadku utraty lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w trakcie trwania
kadencji, Rada powołuje nowego członka Zarządu na czas pozostały do końca kadencji.
5. Mandatu członka Zarządu nie można łączyć z członkostwem w Radzie Fundacji.
§14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b. realizacja celów statutowych;
c. sporządzanie planów prac i budżetu Fundacji;
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. występowanie do Rady z wnioskiem w przedmiocie dokonania zmiany Statutu
Fundacji;
f. występowanie do Rady z wnioskiem w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie
lub likwidację Fundacji;
g. przedkładanie Radzie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
§15
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego, posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes
przesyłając informację o terminie posiedzenia wraz z planowanym porządkiem obrad
pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co
najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach pilnych czas ten może zostać
skrócony do 2 dni.
3. W przypadku zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał
zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków
Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. W przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

§16
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa
Prezes Zarządu.
2. W sprawach majątkowych przewyższających kwotę 5 000 zł, jeżeli Zarząd jest
jednoosobowy wymagane jest uzyskanie zgody Rady Fundacji. W przypadku spraw
majątkowych, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
§17
1. Decyzję o zmianie Statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na pisemny wniosek
zgłoszony przez Zarząd Fundacji zawierający propozycję zmian.
2. Zmiana Statutu dokonywana jest bezwzględną większością głosów w obecności
wszystkich członków Rady.
§18
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla bardziej efektywnego realizowania
swoich celów statutowych.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku dojdzie do istotnej zmiany celu
Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na pisemny wniosek
zgłoszony przez Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów w obecności
wszystkich członków Rady.
§19
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla realizacji których
została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, decyzję o likwidacji
Fundacji podejmuje Rada na pisemny wniosek zgłoszony przez Zarząd Fundacji,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw pracy i
polityki społecznej.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na
podstawie uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na obszarze RP organizacji o
podobnych celach statutowych.

Tekst jednolity Statutu został przyjęty w dniu 1 lipca 2014 r.
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