STATUT
FUNDACJI ŚWIADOMI RODZICE
Postanowienia ogólne
§1
1.

Fundacja nosi nazwę "ŚWIADOMI RODZICE" i zwana jest dalej „Fundacją”. Ustanowiona przez:
Rafał Hadera
Rafał Krollik
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Gabrielę
Kołodziej, w kancelarii notarialnej w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza, w dniu 31 lipca 2009 roku
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2.

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Tarnowskie Góry.
§3
Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach, jeżeli fundacja powstała z połączenia
przejmie wszystkie cele, dla których powstały i które realizują fundacje wchodzące w jej skład.
§5
Czas działania Fundacji nie jest oznaczony.
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

Cele i zasady działania Fundacji
Celem Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.
5.

§7

wspieranie rodziców wcześniaków tj. dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży, bliźniąt oraz
wieloraczków;
udzielanie informacji o wcześniakach i wieloraczkach kobietom w ciąży, rodzicom wcześniaków
i bliźniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką;
wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach i wieloraczkach;
tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków oraz
wieloraczków;
wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym;
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6. promocja, ochrona i profilaktyka zdrowia, upowszechnianie zdrowego trybu życia;
7. organizowanie i wspieranie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, kultury fizycznej, sportu
i turystyki;
8. działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
9. działania z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
10. działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
§8
Fundacja realizuje swe cele statutowe wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności:
1.

Nieodpłatnie poprzez
inicjowanie, ułatwianie kontaktów rodziców:
- dostęp do treści zawartych na stronie internetowej Fundacji,
- drukowanie poradników dla rodziców wcześniaków i bliźniąt;
- dystrybucję środków pielęgnacyjnych i higienicznych dla wcześniaków i wieloraczków;
- program kontaktowania rodziców wcześniaków i bliźniąt „Wymiana doświadczeń”,
- tworzenie grup wsparcia;
- wydawanie tłumaczonych publikacji obcojęzycznych,
- organizację prelekcji, szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań dyskusyjnych,
- działalność edukacyjną w szkołach rodzenia;
- wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Fundacji;
- współpracę z pokrewnymi organizacjami;

2.
3.
4.

gromadzenie środków finansowych (złotówkowych i dewizowych) oraz środków rzeczowych,
prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
podejmowanie akcji społecznych na rzecz realizacji celów statutowych.

Majątek i dochody Fundacji
§9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 7.000 złotych (siedem tysięcy złotych) oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1.
2.
3.
4.
5.

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji.
zysków z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 11

1.
2.
3.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.
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§12
Zabrania się:
a.

b.

c.

d.

udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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,
zwane dalej „osobami bliskimi”;
przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, 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 preferencyjnych warunkach;
wykorzystywania majątku na rzecz członków, 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 organizacji;
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji i organizacja ich pracy
1. Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
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.

Rada Fundacji
§14
1. W skład Rady Fundacji wchodzą jej Fundatorzy Założyciele, podpisani pod Aktem Fundacyjnym.
2. W skład Rady Fundacji mogą zostać powołani również inni członkowie spośród ofiarodawców,
którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju Fundacji.
3. O przyjęciu lub odwołaniu członka Rady Fundacji decyduje Rada Fundacji w tajnym głosowaniu.
4. Sprawowanie funkcji członka Rady Fundacji ma charakter społeczny.
5. Każdy z członków Rady Fundacji posiada jeden głos.
6. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
§15
Do kompetencji Rady Fundacji należy:




wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową
realizacją,
ustalanie statutu Fundacji i jego zmian,
powoływanie Zarządu i jego Prezesa, a także uchwalanie regulaminu działania tych organów,
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zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji,
podejmowanie uchwały odnośnie podziału dochodów Fundacji lub pokrycia strat,
wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych należących do Fundacji, których wartość
przekracza kwotę przez nią ustaloną,
podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych celach
oraz decyzji o likwidacji Fundacji,
ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji, tworzenie i likwidacja zakładów gospodarczych oraz
podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do spółki,
ustalanie regulaminu działalności gospodarczej Fundacji,
podejmowanie uchwał w sprawie wyróżniania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się
do pomnożenia majątku Fundacji,
tworzenie i ustalanie zasad działania biura Fundacji,
rekomendowanie nowych członków Zgromadzenia Fundacji.
§16

1. Rada Fundacji zbiera się na swym zwyczajnym posiedzeniu przynajmniej 1 raz w roku, w ciągu
3 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków o dacie
i tematyce posiedzenia pismem poleconym co najmniej na 30 dni przed jego terminem.
§17
Głosowania na posiedzeniu Rady są jawne, z wyjątkiem spraw personalnych oraz tych, co do których
choćby jeden z członków Rady zażądał tajności.
§18
Posiedzenia Rady są ważne bez względu na ilość reprezentowanych głosów, a uchwały podejmowane są
bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika ze szczegółowych postanowień
statutu.
§19
Rada Fundacji może przyznawać dyplomy honorowe lub określić inne formy wyróżniania osób, które
w sposób szczególny przyczyniły się do pomnożenia majątku Fundacji.
§20
Fundator ma prawo określić konkretny cel, na jaki przeznacza wniesione przez siebie darowizny na rzecz
Fundacji.
§21
Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji wpisywany jest do Księgi Ofiarodawców Fundacji, prowadzonej
przez Zarząd.
§22
1. Obsługa techniczna i prawna Fundacji jest wykonywana przez Biura Fundacji, które są
podporządkowane prezesowi Zarządu.
2. Biura tworzy i określa zasady ich działania Rada Fundacji.
§23
Rada Fundacji może ustalić, że prezes lub inni członkowie Zarządu oraz pracownicy biura Fundacji w zależności od potrzeb - mogą pełnić swe funkcje za wynagrodzeniem, na podstawie umowy u pracę lub
umowy cywilnoprawnej.
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Zarząd
§24
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzą od 1do 4 osoby, w zależności od liczby osób w Zarządzie są to
prezes, wiceprezes, doradca ds. prawnych oraz główny księgowy.
2. Wszystkich członków Zarządu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Fundacji, która
określa również zakres ich obowiązków i warunki zatrudnienia.
3. Członkami organu zarządzającego mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§25
Do zadań Zarządu należy:










wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie jej sprawozdań ze swojej działalności,
bieżące kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celem, statutem i obowiązującymi
przepisami prawa,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
bezpośredni nadzór nad działalnością gospodarczą Fundacji,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
ustalanie obsady personalnej biura Fundacji oraz jej zakładów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Fundacji.
§26

Posiedzenia Zarządu zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. O każdym
posiedzeniu prezes powiadamia przewodniczącego Rady Fundacji.
§27
Za każdy rok swego urzędowania Zarząd składa Radzie Fundacji sprawozdanie ze swej działalności oraz
bilans i rachunek zysków i strat. Sprawozdanie przedstawia się również Zgromadzeniu Fundatorów,
właściwemu ministrowi - w ramach określanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz podaje
do publicznej wiadomości.
§28
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub
wyznaczona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
2. Rada Fundacji może w swej uchwale określić kwotę, do wysokości której każdy z członków
Zarządu uprawniony jest samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji.
§29
Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Możliwe jest ponowne powołanie Zarządu w takim samym składzie na
kolejną kadencję.
§30
1.
3.
4.
5.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków
Zarządu.
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§31
Przed upływem kadencji każdy członek Zarządu, nie wyłączając Prezesa Zarządu, może być odwołany
przez Radę w tajnym głosowaniu większością głosów.
§32
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin, zatwierdzony przez Radę Fundacji.

Komisja Rewizyjna
§33
1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków.
Członków Komisji Rewizyjnej Fundacji wybiera i odwołuje Rada Fundacji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Fundacji pod względem
prawnym i finansowym.
4. W celu wykonywania swoich uprawnień, Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
- wglądu do wszelkich dokumentów Fundacji,
- żądania od członków Zarządu lub Rady złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
- składania Radzie Fundacji sprawozdań ze swej działalności i występowania z wnioskami.
5.
6.

7.

Komisja Rewizyjna może zawiesić wykonywanie przez Zarząd jego funkcji w drodze uchwały
zapadłej w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
W przypadku zawieszenia Zarządu przez Komisję Rewizyjną, zwołuje ona w terminie 14 dni
zebranie Rady, która to Rada podejmuje uchwałę o odwołaniu Zarządu lub uchyleniu uchwały
Komisji Rewizyjnej o zwieszeniu Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a.

b.
c.

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
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;

Działalność gospodarcza
§34
1. Dla realizacji celów statutowych i zadań Fundacja prowadzić będzie własną działalność
gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez wyodrębnione jednostki organizacyjne
(zakłady) bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
3. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce Fundację
reprezentuje prezes Zarządu.
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§35
1. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd.
2. Działalnością gospodarczą prowadzoną w wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych
(zakładach) kieruje kierownik (dyrektor) jednostki.
3. Kierowników, o których mowa w ust.2 powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Pozostałych pracowników jednostki (zakładu) prowadzącej działalność gospodarczą zatrudnia
kierownik zgodnie z udzielonymi mu przez Zarząd kompetencjami.
§36
Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

handel detaliczny (PKD 47.19.Z, PKD 47.74.Z, PKD 47.91.Z)
pozaszkolne formy kształcenia nigdzie niesklasyfikowane (PKD 85.59.B, PKD 85.51.Z)
działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z, PKD 58.11.Z)
pozostała działalność związana z informatyką oraz działalność reklamowa (PKD 63.99.Z)
działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.91.Z, PKD 88.99.Z)
działalność związana z usługami gastronomicznymi (PKD 56.29.Z, PKD 56.30.Z)

W szczególności w/w działalność będzie realizowana odpowiednio poprzez:
ad. 1
 sprzedaż detaliczną
 import/ eksport artykułów m.in. do pielęgnacji dzieci
ad. 2
 prowadzenie szkoleń z zakresu pielęgnacji oraz wychowywania wcześniaków, bliźniąt, wieloraczków
 świadczenie porad i konsultacji
ad. 3
 wydawanie publikacji, książek, ulotek itp.
ad. 4
 udostępnianie stron internetowych oraz publikacji do umieszczania reklam
ad. 5
 indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak:
diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.
ad. 6
 terapia logopedyczna
 działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów
ad. 7
 opieka dzienna nad dziećmi
ad. 8
 przygotowanie i podawanie napojów
 działalność kawiarni na terenie siedziby Fundacji
§37
Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa działalności gospodarczej prowadzona będzie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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§38
Dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony o należny podatek dochodowy, stanowi zysk do
podziału na realizację celów statutowych Fundacji oraz na rozwój działalności gospodarczej - w wysokości
i proporcjach określonych przez Radę Fundacji.

Zmiana statutu Fundacji
§39
1. Rada może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością głosów.
2. Zmiana przedmiotu działalności gospodarczej może nastąpić większością głosów.

Likwidacja Fundacji
§40
Fundacja ulega likwidacji w przypadkach określonych w art.18 ustawy o fundacjach.
§41
Likwidacja Fundacji następuje, na wniosek jednego z organów Fundacji, w trybie uchwały Rady Fundacji
podjętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§42
1. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Zarząd, chyba że Rada ustanowi innego likwidatora.
2. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności
ściąga wierzytelności przysługujące Fundacji oraz wypełnia jej zobowiązania.
3. Do dokonywania czynności prawnych przez likwidatora w imieniu Fundacji stosuje się odpowiednio
postanowienia statutu dotyczące Zarządu.
4. Nadzór nad pracą likwidatora sprawuje Rada Fundacji.
§43
Majątek Fundacji pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady
Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach .

Postanowienia końcowe
§44
Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 14.12.2011 r.
Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu Fundacji w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
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