STATUT
FUNDACJI „SZANUJ BLIŹNIEGO”
Postanowienia ogólne
§1
Nazwa Fundacji:
Fundacja pod nazwą „SZANUJ BLIŹNIEGO” zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Jarosław Andrzej KOWALCZYK zwany dalej Fundator,
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza KANCELARIA
NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA GRZEGORZ KWIECIEŃ
MAŁGORZATA ANNA KWIECIEŃ-WALCZYK w kancelarii notarialnej
w 98-330 Pajęczno, ul. Wieluńska nr 5, w dniu dwunastego grudnia
dwutysięcznego dwunastego roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego
oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
1.

§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
Siedziba Fundacji
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, w województwie łódzkim.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
§6
Cele i zasady działania Fundacji.
Celami Fundacji są:
1. działalność oświatowa i wychowawcza,
2. działalność kulturalna i informacyjna,
3. działalność dobroczynna,
4. działalność turystyczno-sportowa,

5. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu
utrzymania i rozwoju oświaty i wychowania, wyrównywania szans
w dostępie do edukacji ludzi, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska
i zabytków oraz ochrony zdrowia,
6. zwalczanie przejawów dyskryminacji i nierówności na rynku pracy,
działanie w kierunku integracji społecznej i zawodowej,
7. rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami
związanymi z działalnością w zakresie ochrony zdrowia, kultury i walką
z przejawami dyskryminacji,
8. pomoc ofiarom i rodzinom ofiar wypadków i kolizji drogowych,
9. wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a
zwłaszcza mieszkańców regionów wiejskich i małych miast oraz
działalność na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych,
10. działalność na rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup
słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (osoby niepełnosprawne, uchodźcy, osoby ze środowisk patologicznych lub terenów
zaniedbanych gospodarczo, kulturowo, społecznie),
11. wspieranie domów dziecka, domów samotnych matek, domów opieki dla
osób starszych, chorych, nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie,
schronisk dla bezdomnych,
12. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz organizacji i
promocji wolontariatu,
13. upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich,
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz integracji
europejskiej,
14. działalność na rzecz: ochrony środowiska, ekologii i bioróżnorodności
Europy, rozwoju odnawialnych źródeł energii,
15. działalność na rzecz ochrony siedlisk naturalnych,
samowystarczalnych przestrzeni życiowych dla człowieka lub rodziny,
16. podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi ekoturystyki i
turystyki oraz aktywnego wypoczynku, jako podstawy do rozwoju
gospodarczego regionów słabo uprzemysłowionych,
17. działalność wspierania ludzi i firm dla nauki i naukowo-technicznych
rozwiązań służących poprawie życia człowieka,
18. działalność wspierania kultury fizycznej i sportu,
19. działalność wspierania rozwoju wymiany barterowej produktów usług i
innych zasobów,
20. tworzenie bezpłatnych:
a) banków zasobów wymiany dóbr i usług na rzecz zwalczania biedy oraz
wyrównywania szans grup słabszych,
b) platform internetowych wymiany dóbr i usług na rzecz zwalczania
biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych,
c) platform informatycznych - komputerowych wymiany dóbr i usług na
rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych,
d) innych rozwiązań naukowo - technicznych wymiany dóbr i usług na
rzecz zwalczania biedy oraz wyrównywania szans grup słabszych,
21. gromadzenie środków finansowych i szeroko rozumianych zasobów
żywnościowych i materialnych w celu nakarmienia głodnych i
potrzebujących ludzi,
22. działalność na rzecz wspierania artystów sztuk pięknych.

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób, instytucji,
firm, organizacji w ramach określonych celami Fundacji.
2. Organizowanie i zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej w celu
przeprowadzenia odpowiednich szkoleń zarówno w kraju jak i za granicą, wydawania
materiałów szkoleniowych, prowadzenie działalności szkoleniowej oraz tworzenie
miejsc dla prowadzenia takiej działalności w ramach określonych celami Fundacji.
3. Organizowanie kolonii, obozów, wycieczek i zajęć szkoleniowych dla młodzieży i
innych osób w ramach określonych celami Fundacji.
4. Programy stypendialne dla młodzieży szkolnej i akademickiej.
5. Organizowanie spotkań, imprez publicznych, monitoringu i ewaluacji w zakresie
określonym celami Fundacji.
6. Udzielanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnianie osób, organizacji, instytucji,
firm, których działania pomagają promować cele Fundacji.
7. Współpracę, w tym pomoc techniczną, szkoleniową, informatyczną, materialną,
finansową z instytucjami państwowymi, lokalnymi, organizacjami publicznymi,
społecznymi, osobami, firmami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
bądź akceptacja członkostwa w takich podmiotach.
8. Tworzenie, organizowanie, rozwój platform informatycznych, internetowych,
banków zasobów wymiany dóbr i usług.
9. Inne działania służące realizacji celów Fundacji.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§9
1. Fundacja nie może prowadzić odpłatnie działalności statutowej.
2. Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§ 10
Majątek i dochody Fundacji.
Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości
1 500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych, która stanowić będzie fundusz założycielski
Fundacji.
Dochodami Fundacji, tworzącymi jej majątek, są ponadto pieniądze, wartości
niematerialne i prawne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w
toku jej działalności, a pochodzące w szczególności:
1) z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji od osób prawnych i fizycznych,
2) zbiórek publicznych i dochodów z imprez organizowanych przez Fundację lub na
jej rzecz,

3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, prawa majątkowe oraz pożyczki i
dochody z tych praw, odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
4) dochody z wartości niematerialnych i prawnych,
5) dochody z wartości gdzie indziej niesklasyfikowane.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku dziedziczenia, przyjęcia spadku, darowizny, zapisu jej zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 12
Władze Fundacji.
1. Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
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.
§ 13
Rada Fundacji.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.
3. Wszystkich z rady fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Po śmierci
Fundatora, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te
funkcje lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. 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. Fundator nie może być
w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w
Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. 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.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 15
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora, po śmierci Fundatora Zarząd Fundacji
powoływany i odwoływany jest przez Radę Fundacji.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
§ 16
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 17
Zarząd Fundacji, Sposób Reprezentacji
1. Organem zarządzającym Fundacją jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd składa się z 2 (dwóch) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych i
odwoływanych przez Fundatora, po śmierci Fundatora Zarząd Fundacji powoływany
i odwoływany jest przez Radę Fundacji.
3. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
4. W skład Zarządu wchodzi jako Prezes Zarządu Fundator.
5. Członkom Zarządu Fundacji może przysługiwać wynagrodzenie, w wysokości
określonej w uchwale Zarządu.
6. Członkowie Zarządu Fundacji, świadczący w sposób stały pracę na rzecz Fundacji,
mogą być w niej zatrudnieni. Umowę w sprawie zatrudnienia członka Zarządu
podpisuje wyznaczony przez zarząd pełnomocnik.
7. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
8. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 9, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo: Jarosław
Kowalczyk jako Prezes Zarządu Fundacji ( Fundator ).
10. Przekazywanie darowizn fundacji dokonują dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie.
11. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Uchwała Rady Fundacji.

12. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób
umożliwiający porozumiewanie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego
telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
§ 18
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) powoływanie oddziałów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
h ) opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających długofalowe
kierunki jej działania
i) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
§ 19
Zmiana celu lub Statutu Fundacji.
Zmiany Celu lub Statutu Fundacji, dokonuje Fundator.
§ 20
Połączenie z inną fundacją.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 21
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają
zatwierdzenia przez Fundatora, w przypadku jego śmierci przez Radę Fundacji.
§ 22
Likwidacja Fundacji.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia Ministra właściwego ds. Pracy i polityki
Społecznej.
§ 23

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
§ 24
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone wyłącznie na cele charytatywne.
§ 25
1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 13 grudnia 2012 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

Statut został przyjęty dnia 13.12.2012 r.
Podpisano Fundator: Jarosław Kowalczyk

