STATUT FUNDACJI „ KASZUBSKIE SŁONECZNIKI”
Tekst jednolity statutu z dnia 19.06.2020r.

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą „ Kaszubskie Słoneczniki”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
1. Benonę Skrzypek
2. Marka Skrzypka
3. Dariusza Patoletę
4. Małgorzatę Nowotnik
zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym: Repertorium numer 2101/2004
sporządzonym przez notariusza Krystynę Klimkiewicz w kancelarii notarialnej w Bytowie, ul.
Wojska Polskiego, w dniu 13 kwietnia 2004r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3.
Siedzibą fundacji jest miejscowość Słupsk.

§ 4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza
granicami kraju.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§ 5.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę. Pieczęć może zawierać znak
fundacji.

§ 6.
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
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§ 7.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, kluby, biura, przedstawicielstwa oraz inne
stałe i czasowe placówki terenowe w kraju i za granicą.

§ 8.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 9.
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.
§ 10.
Celem fundacji jest:
1. Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi
dzieci i młodzieży.
2. Realizowanie i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
3. Podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej społeczności lokalnej –
zwalczanie bezrobocia, przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

§ 11.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic;
2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych;
3) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych;
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, sympozjów;
5) przyznawanie stypendiów dla dzieci i młodzieży;
6) odkrywanie, wspieranie i promowanie osób utalentowanych;
7) wydawanie, finansowanie lub współfinansowanie
czasopism, biuletynów, gazetek szkolnych;
8) zakup pomocy naukowych;
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wydawnictw

książkowych,

9) organizowanie wyjazdów, spotkań, wycieczek;
10) organizację i promocję wolontariatu;
11) rozwój współpracy z innymi organizacjami i
międzynarodowym;

podmiotami o charakterze

12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
13) zbieranie środków finansowych;
14) wspieranie innych organizacji pozarządowych;
15) wspieranie inicjatyw lokalnych;
16) tworzenie mechanizmów współpracy samorządów lokalnych z organizacjami
pozarządowymi i społecznością lokalną.

§ 12.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody fundacji.
§ 13.
1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 ( jeden tysiąc) złotych
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek fundacji nie może być przekazywany lub wykorzystany na rzecz członków,
pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż
w stosunku do osób nie związanych z organizacją.
3. Majątek fundacji nie może być wykorzystany przez jej członków, członków jej organów,
pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych osób.
4. Majątek fundacji nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek członkom, członkom
organów organizacji, pracownikom lub ich rodzinom.
5. Zakupy towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie organów organizacji, pracownicy, a także członkowie rodziny w/w osób, nie
mogą być dokonywane na innych zasadach niż w oparciu o porównywanie ofert.

§ 14.
1. Majątek Fundacji stanowią:
1) dotacje, subwencje, granty;
2) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację;
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3) darowizny, spadki i zapisy na rzecz Fundacji oraz ofiarność publiczna;
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
5) odsetki bankowe;
6) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych.”
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
3. Dochody z darowizn, spadków, zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 16.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową według zasad obowiązujących osoby prawne.

Władze Fundacji.
§ 17.
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z
uczestnictwem w pracach tych organów, w wysokości nie wyższej niż określona w
art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi.
3. We władzach fundacji mogą zasiadać jedynie osoby niekarane za przestępstwa
popełnione z winy umyślnej.

Zarząd Fundacji.
§ 18.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
1) uchwalanie rocznych planów działania oraz planów finansowych Fundacji;
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2) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
3) decydowanie o utworzeniu i likwidacji placówek terenowych Fundacji oraz
powoływanie i odwoływanie dyrektorów tych placówek;
4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji;
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów;
6) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
7) występowanie z wnioskiem i opiniowanie zmian statutu Fundacji, połączenia z
inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
3. Zarząd jest organem właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, z
wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rady.

§ 19.
1. Zarząd Fundacji składa się z od dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa i Vice- Prezesa,
powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów działających łącznie na
czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 4.
4. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
3) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
5. W Zarządzie Fundacji nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub
krewnymi osób zasiadających w Radzie Fundacji.
6. Fundatorzy mogą być Członkami Zarządu.

§ 20.
1. Na czele Zarządu stoi Prezes, powołany przez Fundatorów spośród jego członków,
który kieruje działalnością Zarządu. Prezes Zarządu powołuje Vice-Prezesa Zarządu,
który zastępuje go podczas jego nieobecności.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. O posiedzeniu muszą
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być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W razie równego podziału głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
4. Tryb pracy Zarządu i podział czynności pomiędzy jego członkami określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

Rada Fundacji
§ 21.
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych. Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przygotowywanych
przez Zarząd;
3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
5) rozstrzyganie w innych sprawach przekazanych postanowieniami Statutu do
kompetencji Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji;
2) dokonywania w każdym czasie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji”

§ 22.
1. Rada Fundacji składa się z od dwóch do sześciu członków, w tym Przewodniczącego
Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatorów,
działających łącznie.
2. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
• członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
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• pozostające w stosunku pracy w Fundacji.
3. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
funkcji lub trwania stosunku pracy.
4. Członkostwo Członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) śmierci,
3) odwołania zgodnie z ust. 5.
5. Odwołanie Członka Rady Fundacji następuje w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
2) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

§ 23.
1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz do roku.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady podejmowane są, z
zastrzeżeniem § 27 ust.3 i § 28 ust.3, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków Rady. W razie równego podziału głosów decyduje głos
Przewodniczącego Rady.

Sposób reprezentacji.
§ 24.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych do 5000 ( pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu.
§ 25.
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z uwzględnieniem opinii Zarządu
Fundacji.
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Połączenie z inną fundacją.
§ 26.
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku może ulec zmianie cel
Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje zapadają w drodze jednomyślnej
uchwały Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

Likwidacja Fundacji.
§ 27.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji i
organizacji o zbliżonych celach.

Wskazanie właściwego ministra.
§ 28.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Ustka, dnia 19.06.2020r.
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