STATUT
Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych
„NADZIEJA”
z siedzibą w Słupsku
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.
§1
1. Fundacja nosi nazwę: „Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA”, zwana
dalej Fundacją i została ustanowiona przez fundatorów aktem notarialnym sporządzonym
w dniu 22 listopada 1991r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Słupsku, rep.
A 11551/1991.
2. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu i ustawy z dnia 6.04.1984r.
o Fundacjach Dz. U. Nr 21, poz. 97.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
§2
1. Fundacja działa na terytorium Polski.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Słupsk.
§3
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
ROZDZIAŁ II

Cele, środki i zasady działania.
§4
Celem Fundacji jest:
Niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych
sytuacjach rodzinnych i życiowych.
§5
Realizując cele określone w § 4 Fundacja:
1. Prowadzi i finansuje Ośrodek Hipoterapii celem zapewnienia rehabilitacji dzieciom
niepełnosprawnym.
2. (skreślony).
3. Prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie kompleksowej
rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

4. Prowadzi Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny lub Przedszkole Terapeutyczne,
w którym realizuje działalność wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczą w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z
2004 r. z późn. zm.)
5. Prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1. (skreślony)
2. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego
3. organizacji imprez o charakterze integracyjnym dla dzieci niepełnosprawnych i ich
zdrowych rówieśników
4. rekreacyjnej nauki jazdy konnej dla dzieci
5. działalności opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjno – rehabilitacyjnej
6. działalności edukacyjnej rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży
7. prowadzenia zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych
8. wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
§6
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować z innymi organizacjami
i stowarzyszeniami społecznymi oraz wspierać inne osoby prawne, których działalność
odpowiada statutowym celom Fundacji.
ROZDZIAŁ III

Organy i organizacja Fundacji.
§7
Organami Fundacji są:
Komitet Fundatorów i Zarząd.
§8
Organy Fundacji mogą podejmować uchwały, jeżeli w ich posiedzeniu bierze udział co
najmniej połowa ich członków. Uchwały Komitetu Fundatorów mają charakter wiążący dla
Zarządu, Dyrektora i pracowników Fundacji.
§9
1. Komitet Fundatorów składa się ze wszystkich osób, z których woli Fundacja jest
ustanowiona (zwanych dalej Fundatorami) oraz członków wspomagających w liczbie nie
przekraczającej 2-nie liczby Fundatorów. Członków wspomagających przyjmuje Komitet
Fundatorów większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej ½ aktualnej liczby
członków Komitetu, po uprzednim złożeniu deklaracji i wsparciu Fundacji.
2. Komitet Fundatorów:
a. powołuje Zarząd, prezesa i w razie potrzeby wiceprezesów oraz odwołuje jego
członków.
b. uchwala program działalności Fundacji.
c. zatwierdza roczne i wieloletnie palny finansowe Fundacji.
d. zatwierdza bilans finansowy i podejmuje decyzje o przeznaczeniu dochodów na
realizacje celów Fundacji.

3.
4.

5.

6.

e. uchwala Statut Fundacji i Statut Specjalnego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
i dokonuje ich zmiany.
f. podejmuje uchwały o połączeniu Fundacji, a także jej likwidacji oraz przeznaczeniu
majątku Fundacji w przypadku jej likwidacji.
g. Może żądać od Zarządu przestawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji, a także może żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
od członków Zarządu
h. Ustala strukturę organizacyjną Fundacji
i. Wyraża zgodę na zawarcie z Dyrektorem Fundacji umowy na czas nieoznaczony.
Każdy z członków Komitetu Fundatorów ma jeden głos.
Komitet Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących. Przewodniczący zwołuje Komitet Fundatorów co najmniej 2 razy
do roku (co 6 miesięcy). Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących trwa 3 lata.
Uprawnienia Fundatorów wynikające z ustawy o Fundacjach i niniejszego Statutu
wygasają w chwili jego śmierci i nie przechodzą na spadkobierców. Natomiast
członkowie wspomagający mogą złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Komitecie
Fundatorów, które z tą chwilą wygasa.
Członkowie Komitetu Fundatorów nie mogą:
a. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z Członkami Zarządu
b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komitecie Fundatorów zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8
Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
§ 10
1. Zarząd składa się z 5-7 członków, w tym prezesa i wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji,
odwołania bądź śmierci Członka.
§ 11

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 12
1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1- sporządzanie planów ustalających kierunki działania Fundacji na okres roku.
2- sporządzanie sprawozdań rocznych z prac Zarządu oraz bilansu.
3- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, udzielanie pełnomocnictw i określanie ich
zakresu.
4- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
5- powoływanie i odwoływanie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Fundacji, ustalanie
warunków ich pracy i płacy oraz zakresu ich kompetencji i odpowiedzialności.
6- ustalanie instrukcji i wytycznych dla Dyrektora Fundacji.
7- ustalanie liczby stałych pracowników Fundacji.
8- ustalanie podziału pracy pomiędzy członkami Zarządu.
9- ustalanie regulaminów zwrotu kosztów i wydatków osobom, które poniosły je w związku
z działalnością Fundacji.
10- przeprowadzenie likwidacji Fundacji stosownie do uchwały Komitetu Fundatorów.

11- (skreślony).
2.W sprawach nieuregulowanych w Statucie, Zarząd zwraca się do Komitetu Fundatorów o
upoważnienie do działania.
§ 13
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
O terminach posiedzenia Zarządu i planowanym porządku obrad zawiadamiany jest
Przewodniczący Komitetu Fundatorów.
§ 14
1. Członkowie Zarządu i Komitetu Fundatorów pełnią swoje funkcje społecznie.
2. Tok pracy Zarządu określa regulamin jego pracy, który uchwala Komitet Fundatorów.
§ 15
1. Czynności wykonawczo – zarządzające w odniesieniu do uchwał Zarządu oraz funkcję
administratora pełni, w ramach stosunku pracy, Dyrektor Fundacji powoływany
i odwoływany przez Zarząd.
2. Dyrektor działa na podstawie udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa.
§ 16
Liczbę pracowników Fundacji, wymagane kwalifikacje oraz warunki ich pracy i płacy określa
Zarząd Fundacji.
§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub
wiceprezes, bądź Dyrektor w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez
Zarząd.
ROZDZIAŁ IV

Majątek Fundacji.
§ 18
1. Środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą 21
500 000 (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy) złotych.
2. Majątek Fundacji stanowią jej fundusze oraz prawa i składniki majątkowe, a w
szczególności:
a. fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji;
b. darowizny, zapisy, spadki i subwencje pochodzące z terenu Polski jak i z zagranicy;
c. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;
d. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
e. (skreślony);
f. wpływy z innych źródeł otrzymywane lub nabyte w czasie działalności Fundacji.

§ 19
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. (skreślony).
§ 20
1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem żadnym
podmiotom;
2. Majątek Fundacji może być przekazany innemu podmiotowi jedynie w sytuacji określonej
w § 23 pkt 4 statutu;
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków Komitetu
Fundatorów, Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich;
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą osoby określone w ustępie 3.
§ 21
W sprawach rachunków i ewidencji Fundacja stosuje odpowiednie obowiązujące przepisy
finansowe i administracyjne.
§ 22
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.
ROZDZIAŁ V

Likwidacja majątku.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o Fundacjach oraz
gdy Komitet Fundatorów tak postanowi.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający się tym, że według
bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie zobowiązań.
3. Likwidacje przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Komitet Fundatorów.
4. W wypadku likwidacji Fundacji jej majątek zostanie przeznaczony na cel statutowy
określony w § 4 statutu.
Tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Komitetu
Fundatorów:
1. z dnia 10 września 1998r.
2. z dnia 23 kwietnia 1999r.
3. z dnia 26 lutego 2001r.

4. z dnia 10 listopada 2003r.
5. z dnia 05 marca 2004r.
6. z dnia 24 maja 2007r.
7. z dnia 09 września 2011 r.
8. z dnia 20 marca 2015 r.
9. z dnia 16 listopada 2017 r.
10. z dnia 12 lutego 2018 r.
Przewodnicząca
Komitetu Fundatorów
mgr Wanda Dumanowska

