STATUT
FUNDACJI „Ulica Swoje Wie”

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja ”Ulica Swoje Wie” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kwiatkowską
zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.12.2013r. w Kancelarii
Notarialnej w Wałbrzychu przed Notariuszem Bożeną Tomaszewską repertorium A nr 2122/2013
działa w oparciu o ustawę z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97) oraz w
oparciu o niniejszy statut.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Ulica Swoje Wie”.
2. Siedzibą Fundacji jest Boguszów - Gorce.
§3
Fundacja prowadzi działalność na terenie całego kraju i za granicą, a środki będące w dyspozycji
Fundacji przeznaczone są na cele statutowe określone w paragrafie 7 statutu na przedsięwzięcia i
dla instytucji zlokalizowanych na terenie Polski.
§4
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§5
Fundacja posiada osobowość prawną.
§6
Fundacja używa pieczęci, której wzór graficzny i treść określone zostały przez Zarząd Fundacji.
Nazwa fundacja może być tłumaczona na języki obce.
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ROZDZIAŁ 2
Cele i zasady działania fundacji
§7
Celem fundacji jest:
1.
Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
2.
Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
4.
Działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i
pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży.
5.
Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
6.
Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
7.
Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
oraz dążenie do wyrównania szans tych rodzin i osób.
8.
Promocja i ochrona zdrowia.
9.
Wspieranie i aktywizacja osób samotnych, w tym osób samotnie wychowujących
dzieci.
10.
Współpraca międzypokoleniowa, w tym pomoc osobom starszym.
11.
Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.
12.
Działalność charytatywna.
13.
Promocja i organizacja wolontariatu.
14.
Wspieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.

§8
Dla osiągnięcia celów określonych w art. 7 Fundacja może między innymi podejmować następujące
działania:
1.
Inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji
2.
Organizowanie konferencji, spotkań, eventów, kiermaszy, festiwali, koncertów,
występów, wystaw, imprez o charakterze zbieżnym z celami Fundacji.
3.
Pomoc finansową i rzeczową.
4.
Pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży.
5.
Pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci i młodzieży.
6.
Pozyskiwanie towarów (np. żywności, środków higieny i innych artykułów) do
realizacji potrzeb życia codziennego rodzin objętych wsparciem Fundacji, także z Banków
Żywności i innych instytucji oferujących przekaz żywności i innych środków higieny i innych
artykułów nieodpłatnie .
7.
Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych na temat m.in. bezpieczeństwa
osobistego, praw człowieka, edukacji seksualnej.
8.
Organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących dzieci i młodzież.
9.
Organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie wycieczek tematycznych dla
dzieci i młodzieży zbieżnych z celami Fundacji.
10.
Organizowanie aukcji, zbiórek, imprez charytatywnych, oraz publicznych.
2

11.
Aktywny udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach o
tematyce zbieżnej z celami Fundacji.
12.
Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach zbieżnych lub
tożsamych z celami Fundacji.
13.
Organizowanie akcji terenowych promujących zdrowy tryb życia i ekologię.
14.
Działalność wydawniczą.
15.
Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty.
16.
Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
17.
Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi
w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i zagraniczna z osobami i
instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
18.
Gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych na swoje potrzeby.
19.
Organizowanie i finansowanie wykładów, sympozjów, szkoleń, seminariów,
warsztatów naukowych, konferencji i kursów.
20.
Przyznawanie nagród pieniężnych i rzeczowych.
21.
Wspieranie i aktywizowanie wszelkich inicjatyw służących celom Fundacji.
22.
Występowanie do urzędów, zarówno państwowych jak i innych instytucji organizacji pozarządowych , o dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego.
23.
Nawiązywanie umów partnerskich z innymi organizacjami pozarządowymi , które
będą służyć do realizacji celów statutowych Fundacji Ulica Swoje Wie.
24.
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego z zachowaniem
zasad określonych w dziale II rozdział 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
§9
Fundacja prowadzi działalność zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej,
przestrzega obowiązujące przepisy prawne właściwe dla miejsca wykonywania działalności.
§ 10
Działalność Fundacji prowadzona jest w oparciu o własne programy z uwzględnieniem potrzeb
społecznych.
§ 11
Fundacja sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności ze szczegółowym uwzględnieniem
wykorzystania środków finansowych i innych zasobów majątkowych.
§ 12
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje, co do zgodności jej działania
z przepisami i postanowieniami niniejszego statutu, Minister Pracy i Polityki Społecznej.
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Rozdział 3
Majątek Fundacji
§ 13
Majątek Fundacji stanowią środki w oparciu o które działa Fundacja.
Fundacja prowadzi swoją działalność w oparciu o:
1.
składniki majątkowe funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym
ustanawiających fundację;
2.

darowizny, zapisy, spadki od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych;

3.

dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

4.

odsetek bankowych;

5.

inne przysporzenia majątkowe.

Rozdział 4
Organy Fundacji i ich członkowie
§ 14
1.

Organem Fundacji jest:
a) Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
§ 15

1.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
a) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
c)

realizacja celów statutowych;

d) sporządzanie oraz realizacja planów działalności Fundacji na rok przyszły oraz
sprawozdań z działalności Fundacji;
e) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji, powoływanie i odwoływanie
kierowników tych jednostek oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
f)

podejmowanie działań w sprawach udziału Fundacji w spółkach oraz innych
jednostkach organizacyjnych i organizacjach gospodarczych,

g) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed
planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
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§ 16
1.
Członkom Zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot koniecznych wydatków
poczynionych przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji na zasadach i wysokości
określonych w uchwale Zarządu.
2.
Członkowie Zarządu Fundacji świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji, mogą być
w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia Członka Zarządu podpisuje wyznaczony przez
Zarząd Członek Zarządu.
§ 17
1.

Zarząd Fundacji składa się z :
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes Zarządu,

2.

Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony.

3.

Zarząd powołuje Fundator.
§ 18

Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wskutek:


śmierci,



złożenia rezygnacji,



popełnienia czynu karalnego orzeczonego prawomocnym wyrokiem Sądu



odwołania przez Fundatorów.
§ 19

Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
§ 20
Zarząd decyduje w sprawach Fundacji w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy swych Członków. W razie równej liczby głosów
decyduje stanowisko zajęte przez Prezesa, w razie jego nieobecności przez zastępującego go
członka Zarządu.
§ 21
Zasady działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez
Zarząd regulamin.
§ 22
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają:


Prezes Zarządu samodzielnie, lub



Wiceprezes Zarządu samodzielnie.
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Rozdział 5
Sprawozdawczość, gospodarka finansowa i ewidencja księgowa
§ 23
1.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.
Zarząd Fundacji, w terminie do końca marca, sporządza roczne sprawozdanie z działalności
w roku ubiegłym.
3.

Rok obrachunkowy Fundacji kończy się w miesiącu grudniu.

Rozdział 6
Zmiana celu lub statutu Fundacji połączenie z inną Fundacją
oraz likwidacja Fundacji
§ 24
Zmiana celu lub statutu Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz likwidację Fundacji mogą
nastąpić wyłącznie w oparciu o uchwałę podjętą przez Fundatorów.
§ 25
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.

3.

W okresie likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne
uprawnienia i środki do zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowania jej majątku i
dokonania innych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach lub na cele charytatywne.
§ 26
1. W nieuregulowanych sprawach statutu Fundacji Ulica Swoje Wie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tekst jednolity statutu ustanowiony przez Fundatora w dniu 15.09.2015

Podpisano:

Joanna Kwiatkowska
(podpis Fundatora)
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