STATUT FUNDACJI WSPARCIA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SHAMROCK”
I. Postanowienia ogólne
1. Fundacja Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Shamrock" zwana dalej fundacją,
została ustanowiona przez:
- Stanisławę Antoszek,
-Tadeusza Antoszek,
(zwanych dalej Fundatorami) aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii
notarialnej Ireny Bartosiewicz w Krapkowicach dnia 14 maja 2009 repertorium
A nr 2001/2009.
Fundacja działa na podstawie przepisów:
•

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach Dz.U. Nr 21 z 1984r., poz. 97 z późn. zm.

•

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U. Nr 96
z 2003r. poz.873)

•

niniejszego statutu .

2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundację powołuje się na czas nieograniczony.
4. Siedzibą fundacji jest miasto Krapkowice.
5. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja dla właściwego
realizowania celów społecznych i gospodarczych może prowadzić także działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakładać filie.
7. Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Fundacja
nie prowadzi działalności gospodarczej.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla fundacji.
9. Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do Pracy i Polityki Społecznej.

II. Cele, zasady i formy działania fundacji.

1. Fundacja została powołana w celu:
1).
prowadzenia działalności ukierunkowanej na potrzeby osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im równych szans na drodze do ich
rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno- zawodowej,
szkoleniach i poradach
2).
zapobiegania chorobom, ochrony stanu zdrowia, promowania
zdrowego stylu życia.
3).

promocji i organizacji wolontariatu

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej,
organizacyjnej, oświatowej, kulturalnej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
2) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych,
3) Zakup i pozyskiwanie niezbędnych leków i środków higienicznych dla osób
niepełnosprawnych,
4) Finansowanie zabiegów operacyjnych i rehabilitacyjnych w wyspecjalizowanych
placówkach medycznych w kraju i za granicą,
5) Organizowanie szkoleń zawodowych i pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby
niepełnosprawne,
6) Organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w fundacji i podległych jej
biurach,
7) Organizowanie i finansowanie wypoczynku osobom niepełnosprawnym i pobytu
na turnusach rehabilitacyjnych,
8) Upowszechnianie wiedzy o przyczynach, rodzajach i skutkach niepełnosprawności,
o sposobie radzenia sobie z nią, a także prowadzenia profilaktyki w tym zakresie,
9) Wspieranie projektów osób niepełnosprawnych z różnych dziedzin w tym
informatycznych,
10) Budowę i prowadzenie interaktywnego portalu dla osób niepełnosprawnych
oraz innych serwisów internetowych, powiązanych z usługami wykonywanymi
przez Fundację,

11) Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży,
wystaw, koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji
naukowych, publikacji i wydawnictw, a także imprez o charakterze sportowym,
12) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej i organizacjami
społecznymi w zakresie budowania podstaw prawidłowego procesu integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
3. Statut w swoim założeniu zabrania:
1). Udzielania pożyczek i zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, 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”,
2). Przekazywania jej majątku na rzecz ich 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,
3). 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 wynikać będzie ze statutowego celu organizacji
albo podmiotu, o którym mowa w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
4). Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

III. Władzami fundacji są:
▪ Zarząd Fundacji zwany dalej zarządem
▪ Fundatorzy
▪ Rada Fundacji zwana dalej radą

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków (w tym Prezes i Wiceprezes) powoływanych przez

Fundatorów na czas nieograniczony.
2. Posiedzenia Zarządu:
1) Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku,
2) Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek fundatorów lub Zarządu Fundacji,
3) Posiedzenia Zarządu są protokołowane,
3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działań
Fundacji, a w szczególności:
1) Podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w niniejszym statucie,
2) Określanie zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków
przyznawania dotacji oraz wymogów jakimi powinny odpowiadać sprawozdania
sporządzane przez podmioty korzystające z dotacji,
3) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, uchwalanie planów działania
i reprezentowania Fundacji na zewnątrz,
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Zarządu, przy równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.
5. Każdy z fundatorów może zostać członkiem Zarządu.
6. Do kompetencji Fundatorów należy:
1) Ustalenie i zmiana Statutu,
2) Powoływanie i odwoływanie w każdym czasie Członków Zarządu oraz ustalanie
im wynagrodzenia.
3) Decyzja o połączeniu Fundacji z inną Fundacją.
7. Do obowiązków Fundatorów należy:
1) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
2) Opiniowanie programów działania Fundacji,
3) Ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu,
4) Opiniowanie planów finansowych i bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
8. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
1) Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem
finansowych może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2)

W sprawach finansowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa; w sprawach dotyczących zatrudnienia
pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań
majątkowych powyżej 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oświadczenia
woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes.
9. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
10. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na siedmioletnią
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
11. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady, powołuje swą decyzją Rada.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
13. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
2) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
3) Śmierci członka.
14. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie
15. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
2) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego
Fundacji
3) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
4) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów
16. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. Radę Fundacji zwołuje przewodniczący Rady
z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
17. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
18. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź

na pisemny wniosek przewodniczącego dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
19. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem, a posiedzenie Rady prowadzi
Przewodniczący.

IV. Majątek i dochody Fundacji.

1. Majątek Fundacji stanowią:
1) Fundusz założycielski w wysokości 2000 zł.
2) Inne mienie nabyte w trakcie działania Fundacji.
2. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) Darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
2) Odsetki bankowe i przychody z majątku,
3) Dochody ze zbiórek imprez kulturalnych oraz publicznych,
4) Dochody z praw majątkowych.
5) Nawiązki zasądzone na cel społeczny przez sądy.
6) Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach
za granicą, korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać
obsługę interesów firmom i osobom zagranicznym.
V. Działalność Fundacji.
1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. O rozpoczęciu działalności
gospodarczej i innych sprawach z nią związanych decyduje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja realizuje swoje cele, prowadząc odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego według wykazu:

•

58.11.Z- wydawanie książek, folderów, broszur, biuletynów i podobnych publikacji,
promujących informacje o jednostkach udzielających pomocy w zakresie objętym
celami Fundacji, zasadach korzystania z takiej pomocy i metodach pracy tych
jednostek,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58.13.Z- wydawanie gazet,
59.20.Z- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
62.01.Z- działalność związana z oprogramowaniem,
62.02.Z- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
63.11.Z- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność,
63.12.Z- działalność portali internetowych,
69.20.Z- działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe,
70.21.Z- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
73.11.Z- działalność agencji reklamowych,
73.20.Z- badanie rynku i opinii publicznej,
74.30.Z- działalność związana z tłumaczeniami,
74.90.Z- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
78.10.Z- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
80.42.B- szkolenia BHP,
85.14.D- działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
85.59.A- nauka języków obcych,
85.60.Z- działalność wspomagająca edukację,
88.99.Z- udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji
materialnej w zakresie pomocy społecznej,
88.99.Z- gromadzenie środków materialnych, przeznaczonych na udzielanie pomocy
osobom niepełnosprawnym w ramach opieki społecznej,
94.99.Z- gromadzenie środków materialnych, przeznaczonych na wsparcie inicjatyw
społecznych, podejmowanych przez osoby i jednostki w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Zmiana Statutu Fundacji nie może dotyczyć ograniczenia celów powołania Fundacji.
2. Aby efektywnie realizować swoje cele, Fundacja ma prawo połączyć się z inna

Fundacją. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmują fundatorzy.
a. Statut wchodzi w życie w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy właściwy
dla siedziby Fundacji.
3. Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została
powołana lub w skutek wyczerpania możliwości pozyskiwania środków na działalność.
Decyzję o likwidacji podejmuje zebranie likwidacyjne składające się z Członków
Zarządu i Fundatorów. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji. Likwidator
Fundacji podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji,
a w szczególności zakończy jej bieżące sprawy, ściągnie wierzytelności i wypełni

zobowiązania. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom,
których działalność odpowiada celom Fundacji.

