STATUT
FUNDACJI SPEŁNIENIE
z dnia 16.06.2011
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Spełnienie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora w osobie
Małgorzaty Barbary Maruszewskiej działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest 67-300 Szprotawa ul.B.Prusa 7/3
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć biura terenowe poza
siedzibą fundacji.
§3
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§4
1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej
§5
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA
§6
Celami fundacji są:
a) organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej, dobroczynnej, rozwojowej,
społecznie użytecznej oraz oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób w trudnej sytuacji, niezaradnych życiowo bądź zagrożonych ekonomicznie,
społecznie i psychologicznie,
b) promocję i organizację wolontariatu,
c) podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
d) tworzenie, promocje i realizacje programów mających na celu pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
e) organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w
szczególności z rodzin wieloproblemowych,
f) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości;
promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub
osób zagrożonych jej utratą,
g) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
h) działalność związaną z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym,
i) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
j) tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Fundację
działalności charytatywnej.
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§7
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1)
zbiórki finansowe i rzeczowe na terenie Polski i poza jej granicami,
2)
tworzenie i wspieranie ośrodków i placówek pomocy i terapii oraz
ośrodków pobytu dziennego,
3)
tworzenie, promocję i realizację programów wsparcia dla osób i rodzin w
trudnej sytuacji życiowej i ekonomicznej, w szczególności dotkniętych lub
zagrożonych bezrobociem, ubóstwem lub patologią
4)
wspieranie rodzin dysfunkcyjnych poprzez edukację, pomoc i zapewnienie
wsparcia
5)
pomoc i wsparcie w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji osobom w trudnej
sytuacji życiowej i ekonomicznej,
6)
organizację warsztatów, treningów i terapii dla osób dorosłych
7)
organizację opieki i aktywnego wypoczynku dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych lub zagrożonych ubóstwem, przemocą lub alkoholizmem
8)
działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą
9)
współpracę z grupami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi o
istotnym ze względu na cele Fundacji profilu działalności,
10)
współpracę z instytucjami samorządowymi
11)
organizowanie, szkolenie i rozszerzanie wolontariatu
12)
współpracę ze szkołami i instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli
13)
własną działalność charytatywną.
ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI
§8
Organami fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.
§9
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 2 członków.
3. Członków Zarządu Fundacji pierwszej kadencji powołuje i odwołuje Fundator w
drodze uchwały określając jednocześnie funkcje pełnione przez poszczególnych
członków Zarządu (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu). Członków Zarządu na
kolejną kadencję powołuje i odwołuje Rada Fundacji bezwzględną większością
głosów określając jednocześnie funkcje pełnione przez poszczególnych członków
Zarządu.
4. Wspólna kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata.
5. Fundator może być powoływany do Zarządu Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:
a)
upływu kadencji,
b)
odwołania,
c)
złożenia pisemnej rezygnacji,
d)
pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
e)
utraty zdolności do czynności prawnych,
f)
śmierci członka,
7. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej połowy jego składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
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8. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb.
9. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek jednego z pozostałych członków zarządu.
10. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu Fundacji powinno być dokonane w formie
pisemnej lub elektronicznej (e-mail) przynajmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
§ 10
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest upoważniony:
a)
W przypadku zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu lub Wiceprezes
Zarządu Fundacji.
§ 11
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a)
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b)
realizacja celów statutowych,
c)
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d)
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
e)
zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f)
złożenie wniosku do Rady Fundacji o zwołanie jej posiedzenia,
g)
podjęcie uchwały o założeniu przez Fundację spółki kapitałowej, w tym z
udziałem kapitału zagranicznego, jak również podjęcie uchwały w przedmiocie
objęcia lub nabycia przez Fundację udziałów i akcji takich spółek,
h)
podjęcie uchwały o połączeniu z inną Fundacją,
i)
podęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i
zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych
fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
j)
podjęcie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Fundacji corocznego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.
3. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały na wspólną kadencję
określając jednocześnie funkcje pełnione przez poszczególnych członków Rady
Fundacji (Przewodniczący Rady, Członek Rady). Po śmierci fundatora lub utraty przez
niego zdolności do czynności prawnych członków Rady powołuje i odwołuje Rada
bezwzględną większością głosów określając jednocześnie funkcje pełnione przez
poszczególnych członków Rady Fundacji (Przewodniczący Rady, Członek Rady).
4. Wspólna kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
a) upływu kadencji,
b) odwołania,
c) złożenia pisemnej rezygnacji,
d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
e) utraty zdolności do czynności prawnych,
f) śmierci członka.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
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c) 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.
§ 13
Do zadań Rady Fundacji należy:
a)
nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
b)
zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium,
c)
wyrażenie zgody na założenie przez Fundację spółki kapitałowej, w tym z
udziałem kapitału zagranicznego, jak również na obejmowanie lub nabywanie
przez Fundację udziałów i akcji takich spółek,
d)
podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu,
e)
podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora oraz o
wyborze innej Fundacji prowadzącej pokrewną działalność statutową na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej celem przekazania jej majątku Fundacji po jej
zlikwidowaniu.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Zwyczajne posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej
inicjatywy określając porządek obrad.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji wraz z porządkiem obrad powinno być
dokonane w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail) przynajmniej na 7 dni przed
terminem posiedzenia.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane przez
Przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu bądź na pisemny wniosek
przynajmniej dwóch członków Rady. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego
posiedzenia Rady Fundacji powinien zawierać porządek obrad.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji powinno być zwołane nie później niż w
ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady
Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, a w
ich nieobecności najstarszy członek Rady Fundacji.
7. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej składu, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w par. 12 ust. 3,
par. 21 ust. 2 i par. 24 ust. 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 15
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych wniesiony przez
Fundatora oraz pozostałe składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej
działania.
§ 16
1. Majątek Fundacji pochodzi z:
a)
funduszu założycielskiego,
b)
darowizn, spadków, zapisów,
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c)

zbiórek publicznych, aukcji i imprez, organizowanych prze Fundację lub na jej
rzecz,
d)
opłat i składek uiszczanych przez uczestników projektów realizowanych przez
Fundację i innych wpływów z działalności statutowej,
e)
dotacji, subwencji, kontraktów, zleceń, usług, grantów,
f)
funduszy publicznych i europejskich,
g)
dochodów z majątku.
2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
§ 17
1. Majątek Fundacji przeznaczony będzie w całości na realizację celów Fundacji oraz
na pokrycie kosztów jej bieżącej działalności. Darczyńca, spadkodawca lub
zapisodawca może wskazać cel na jaki przeznaczone zostaną jego środki.
2. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do 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”,
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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 warunkach
preferencyjnych,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz 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 Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 18
Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 19
1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany statutu Fundacji, w szczególności poprzez
doprecyzowanie jej celów.
2. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Fundator w drodze uchwały z własnej inicjatywy
lub na pisemny wniosek Zarządu. Po śmierci lub utracie przez Fundatora zdolności
do czynności prawnych zmiany w statucie dokonywane będą przez Radę
bezwzględną większością głosów.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
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1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o zbliżonych
celach działania, fundatorem w innych fundacjach oraz członkiem wspierającym w
stowarzyszeniach.
2. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd.
§ 21
Dla efektywniejszego urzeczywistnienia swoich celów, na mocy uchwały Zarządu
Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych każdorazowo przez zainteresowane strony.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub
w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji i wyznaczeniu Likwidatora oraz o wyborze innej
Fundacji prowadzącej pokrewną działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, celem przekazania jej majątku Fundacji po jej zlikwidowaniu podejmuje
Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.
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