STATUT FUNDACJI WSPIERAMY TALENTY

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „WSPIERAMY TALENTY”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
•
•

Rafał Kaźmierczyk,
Marcelina Korzeniowska

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Jana Grochowicz w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej przy ulicy Barlickiego 13 w dniu
14.10.2013r. działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego typu non-profit.
§3
Fundacja działa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. AK w Bielsku-Białej ul.
Sternicza 4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bielsko-Biała, w województwie śląskim.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§5
Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister właściwy dla spraw edukacji.
§6
Fundacja może tworzyć oddziały.
§7
Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.
§8
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1. Promocja i wspieranie talentów dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Działalność naukowa, oświatowa i kulturalna.
3. Inicjowanie i wspieranie dobroczynności i pomocy społecznej.
4. Działalność wspomagająca rozwój innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań.
5. Działalność na rzecz organizacji oraz podmiotów działających w sferze zadań pożytku
publicznego.
§10
Fundacja realizuje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej poprzez:
1. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym stypendia dla
szczególnie uzdolnionych podopiecznych Fundacji, zakup pomocy dydaktycznych, strojów itp.
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Programy i przedsięwzięcia obejmujące kulturę i sztukę.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Działalność charytatywną.
6. Promocję i organizację wolontariatu.
7. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobą w trudniej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
8. Kontakty i współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami krajowymi i zagranicznymi w tym
w szczególności administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami
i osobami fizycznymi.
9. Publikację informacji, służącej krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na
tematy związane z celami statutowymi.
Fundacja może w ramach działalności odpłatnej realizować cele statutowe poprzez:
10. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym w szczególności
warsztaty naukowe.
11. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
12. Programy artystyczne (w tym festiwale, koncerty i warsztaty).

13. Współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami krajowymi i zagranicznymi w tym w
szczególności administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami
i osobami fizycznymi.
14. Fundacja może organizować i pozyskiwać środki do realizacji celów statutowych.
§11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,
działających na zasadzie non profit, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi
Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§12
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§13
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów, oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z
tych źródeł,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku Fundacji, oraz sprzedaży przedmiotów i innych dóbr pochodzących z
tych źródeł,
5. Działalności odpłatnej.
§14
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców oraz zgodnie z
przepisami prawa.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
5. Dochody z działalności odpłatnej są w całości przekazywane na cele statutowe Fundacji.

§15
Zabrania się udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji.
§16
Zabrania się przekazywania i wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków,
członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba, że to przekazanie lub wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego.
§17
Zabrania się 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.
§18
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
Władze Fundacji
§19
Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem

Rada Fundacji
§20
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z jednego do trzech członków.
3. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
- odwołania przez Fundatorów,
- pisemnej rezygnacji z członkostwa,
- śmierci członka Rady,

- sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
- skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji.
7. 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.

§21
1. Rada Fundacji może być zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady albo każdego z
Fundatorów.
2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
rok. Tryb posiedzeń nie jest wymagany w przypadku istnienia Rady jednoosobowej.
3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równowagi
przeważa głos przewodniczącego obrady.
4. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach
jej działalności.
§22
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa (Przewodniczącego) Rady.
2. Podejmowanie decyzji o powołaniu lub odwołaniu członków Zarządu.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych
i finansowych.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.

§ 23
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Podejmowania decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji
Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.
2. Wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji
3. Wprowadzania zmian w statucie Fundacji.
4. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji.
5. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§24

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę na
trzyletnią kadencję.
2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa. Zarząd może powołać ze swego grona wiceprezesa
oraz skarbnika.
3. W Zarządzie jednoosobowym osobie pełniącej funkcję członka przysługują wszystkie
kompetencje Prezesa Zarządu.
4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed
upływem kadencji przez Radę w drodze uchwały.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Zarządu 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.
§25.
1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku. Tryb posiedzeń nie jest wymagany w
przypadku istnienia Zarządu jednoosobowego.
2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie
równowagi przeważa głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
4. Rokiem obrotowym jest okres od 1.lipca – 30.czerwca
§26.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. pozyskiwanie wolontariuszy działających na rzecz celów statutowych Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji,
niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Rady
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
h. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją
oraz likwidacją Fundacji,
i. bieżący nadzór nad działalnością Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji.
Sposób reprezentacji
§27.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub
upoważniony przez niego członek Zarządu.
2. Prezes Zarządu ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
Zmiana statutu
§28.
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie
mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim w § 9
2. Zmian statutu dotyczących celów określonych w akcie założycielskim w § 9 mogą dokonać
jedynie fundatorzy.

Stwierdzam zgodność z oryginałem

