STATUT FUNDACJI
„Fundacja FAScynujący Świat Dziecka”

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja została ustanowiona przez fundatora- Janusza Morawca aktem
notarialnym z dnia 06.12.2017 r. Rep. 4654/2017 sporządzonym przez Notariusza
Małgorzatę Dziechciarz.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, uchwał swoich organów oraz
niniejszego statutu.
§2
Fundacja nosi nazwę:
Fundacja FAScynujący Świat Dziecka.
§3
1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza
jej granicami.
2. Siedzibą fundacji jest Ustroń.
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i filii w kraju i za granicą.
§4
Fundacja powołana jest na czas nieoznaczony.
§5
1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
2. Fundacja w związku z realizacją celów może współpracować z jednostkami
administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Fundacja może współpracować z innymi podobnymi instytucjami, organizacjami
i osobami w Polsce jak i za granicą.

§6
Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami honorowymi, osobom fizycznym i prawnym oraz instytucjom
i organizacjom zasłużonym dla Fundacji lub w sposób szczególny przyczyniającym
się do realizacji obranych przez Fundację celów.
§7
1. Fundacja do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§8
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji jej celów. Dochód
z działalności gospodarczej Fundacji służy do realizacji celów statutowych.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej zostały przeznaczone środki pieniężne
w kwocie 1.000,00 zł (słownie jednego tysiąca złotych 00/100).
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona jedynie jako dodatkowa
w stosunku do działalności statutowej Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- 85.60.Z- Działalność wspomagająca edukację,
- 86.90.A- Działalność fizjoterapeutyczna,
- 86.22.Z- Praktyka lekarska specjalistyczna,
- 86.90.D- Działalność paramedyczna,
-86.90.E- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
- 88.10.Z- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych,
- 88.91.Z- Opieka dzienna nad dziećmi,
- 88.99.Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
- 87.90.Z- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

- 58.14.Z- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 49.39.Z- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 93.29.Z- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami.

Rozdział II
Cele Fundacji

§9
Celami fundacji są:
1) szeroko pojęta pomoc dzieciom i młodzieży cierpiącym na wszelkie dysfunkcje
a w szczególności na: Alkoholowy Zespół Płodowy (Fetal Alcohol Syndrome,
FAS), Zespół Aspergera (Asperger Syndrome, AS) i Autyzm (Autistic Disorder,
Childhood Autism) oraz rodzinom wychowującym i osobą zaangażowanym
w prawidłowy rozwój dziecka, zagrożonym wykluczeniem społecznym,
2) udzielanie wszechstronnej pomocy i szeroko pojęta integracja dzieci i ich rodzin,
3) udzielanie pomocy wszystkim osobom i instytucjom odpowiedzialnym za
prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
4) diagnoza oraz terapia, a także pomoc pedagogiczna, medyczna i społeczna,
5) zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym,
6) uświadamianie

i edukacja

dzieci,

młodzieży

oraz

przyszłych

rodziców

o teratogennym działaniu alkoholu w szczególności poprzez prowadzenie
szkoleń, kampanii reklamowych, itp.,
7) edukacja i poszerzanie świadomości w zakresie zaburzeń związanych z FASem, AS i Autyzmem oraz innymi dysfunkcjami,
8) propagowanie trzeźwego i odpowiedzialnego stylu życia w szczególności
poprzez akcje informacyjne, szkolenia i festyny.
9) tworzenie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom odpowiedniej atmosfery tak dla
rozwoju psychicznego jak i fizycznego w ich najbliższym otoczeniu,
10) stworzenie ośrodka diagnostycznego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego dla
dzieci chorych oraz ich rodzin i opiekunów,

11) prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych,
12) prowadzenie

działań

profilaktycznych

zapobiegających

niepowodzeniom

rodzinnym, osobistym i społecznym,
13) reprezentowanie i obrona interesów dzieci, młodzieży i ich rodzin wobec
organów publicznych i samorządowych oraz innych instytucji w sytuacjach
spornych, trudnych itp.;
14) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych
15) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
§ 10
Fundacja swoje cele realizuje przez:
1) tworzenie i realizowanie programów pomocowych, projektów i akcji skierowanych
do dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz pedagogów i osób odpowiedzialnych za
prawidłowy rozwój dziecka,
2) doradztwo na każdym etapie, poprzez konsultację z specjalistami i tworzenie grup
wsparcia,
3) pomoc medyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz społeczną dla dzieci
z dysfunkcjami oraz ich rodzin i osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój
dziecka,
4) szerzenie wiedzy w zakresie teratogennego działania alkoholu na płód w fazie
rozwoju prenatalnego oraz przeciwdziałaniu występowania FAS,
5) szerzenie wiedzy w zakresie autyzmu i Zespołu Aspergera,
6) samodoskonalenie, szkolenie i zdobywanie tytułów naukowych przez osoby
działające na rzecz Fundacji i członków organów Fundacji,
7) uczestnictwo w sympozjach, konferencjach, szkoleniach itp.,
8) doszkalanie nauczycieli oraz terapeutów i osób odpowiedzialnych za prawidłowy
rozwój dziecka z różnymi dysfunkcjami,
9) prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie autyzmu, Zespołu
Aspergera, teratogennego działania alkoholu oraz innych dysfunkcji,
10) rozpowszechnianie metod terapii, które stymulują rozwój dzieci cierpiących
z powodu różnych dysfunkcji,
11) organizowanie wolontariatu jego propagowanie i rozpowszechnianie,

12) przeprowadzanie zbiórek pieniężnych oraz imprez publicznych mających na celu
szerszenie wiedzy na temat FAS, autyzmu i Zespołu Aspergera i innych
dysfunkcji, z których zysk przekazany zostanie na pomoc medyczną,
pedagogiczną i socjalną dla chorych dzieci i ich rodzin,
13) prowadzenie

bazy

danych

specjalistów

i

instytucji,

oferujących

pomoc

w rozwiązywaniu problemów dzieci i rodzin oraz wszelkich iinych informacji
w tym zakresie,
14) organizowanie wsparcia terapeutycznego i rehabilitacyjnego,
15) organizowanie imprez integracyjnych, festynów, balów i wypoczynku dla dzieci
i ich rodzin oraz opiekunów i osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój
dziecka,
16) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym takich jak: koncerty,
konkursy, bale, festyny, aukcje, loterie, turnieje i zbiórki publiczne w formie
darowizn pieniężnych,
17) organizowanie

i

uczestniczenie

w

sympozjach,

zjazdach

naukowych,

konferencjach oraz kursach, szkoleniach i warsztatach,
18) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, osobami
i instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą, a także
z instytucjami pozarządowymi.

Rozdział III
Zasady realizowania pomocy społecznej
§ 11
1. Zakres i zasady realizowania przez Fundację celu statutowego w postaci pomocy
społecznej regulować mogą regulaminy przyjęte przez Zarząd Fundacji. Zarząd
Fundacji w drodze regulaminu dotyczącego udzielania pomocy społecznej określić
może w szczególności rodzaje świadczeń realizowanych w ramach pomocy
społecznej, kryteria przyznawania pomocy, formy udzielania pomocy.
2. Pomoc społeczna realizowana przez Fundację jest pomocą społeczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).

Rozdział IV
Organy fundacji
§ 12
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji (zwany dalej również Zarządem)
2) Rada Fundacji (zwana dalej również Radą)
§ 13
1. Zarząd składa się z 3-9 członków powoływanych bezterminowo przez Radę.
2. Członkowie pierwszego Zarządu zostaną powołani przez Fundatora.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) odwołania z pełnionej funkcji.
5. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji tylko z ważnych
powodów.
§ 14
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie umów o pracę lub umów
cywilnych i mogą pobierać za swoją pracę wynagrodzenie.
2. We wszelkich umowach zawieranych z członkami Zarządu Fundację reprezentuje
Przewodniczący

Rady

albo

pełnomocnik

ustanowiony

przez

Fundację.

Przewodniczący Rady jest uprawniony do określania warunków umowy, w tym
warunków wynagrodzenia. Zakres obowiązków określonych w umowie zawartej
z członkiem Zarządu nie może pokrywać się z jego obowiązkami wykonywanymi
z racji pełnionej funkcji.
3. Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotu poniesionych i udokumentowanych
kosztów związanych z realizacją zadań członka Zarządu (w tym np. kosztów
szkoleń, delegacji itp.).
§ 15
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji
niezastrzeżonych dla Fundatora i Rady, w szczególności:
1) uchwalanie programów działania,
2) nadzór nad wykonywaniem przyjętego programu,
3) zarządzanie majątkiem Fundacji,
4) sporządzanie

sprawozdań

z

działalności

Fundacji

oraz

sprawozdań

finansowych i przedstawienie ich Fundatorowi oraz Radzie w terminie do 31
marca każdego roku za rok poprzedni,
5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania przez Fundację dotacji,
spadków, darowizn i zapisów,
6) uchwalanie regulaminów,
7) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji – z wyłączeniem pracowników będących jednocześnie
członkami Zarządu,
8) wykonywanie w imieniu Fundacji czynności z zakresu prawa pracy w stosunku
do pracowników Fundacji– z wyłączeniem pracowników będących jednocześnie
członkami Zarządu,
9) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji.
§ 16
1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje
stanowisko Prezesa Zarządu.
2. Zarząd zbiera w miarę potrzeb, przy czym nie rzadziej niż raz w roku.
3. Zebranie Zarządu Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Rady
lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji, bądź w innym mieście na
terenie Polski.
5. Zebrania Zarządu zwoływane są listami poleconymi bądź przesyłką kurierską.
Dopuszcza się również zwoływanie zebrań Zarządu pocztą elektroniczną lub
faxem. W zawiadomieniu o zebraniu należy oznaczyć miejsce oraz dokładną jego
datę, jak również sugerowany porządek obrad.

6. Zarząd może powziąć uchwałę pomimo braku formalnego zwołania zebrania
Zarządu, jeżeli obecni są wszyscy jego członkowie, a nikt z obecnych nie zgłosił
sprzeciwu dotyczącego odbycia zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do
porządku obrad.
7. Dopuszcza się podjęcie uchwały przez Zarząd bez odbycia zebrania Zarządu,
jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie,
które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
§ 17
Do

składania

oświadczeń

woli

we

wszystkich

sprawach

niemajątkowych

i majątkowych Fundacji, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i udzielania
pełnomocnictw uprawnieni są co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie oraz Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający jednoosobowo.

§ 18
1. Rada Fundacji składa się z od 3 do 9 członków powoływanych na 3-letnią
kadencję przez Fundatora.
2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
3. Członkowie Rady 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.
§ 19
1) Rada jest powołana, jako organ nadzorczy, kontrolny oraz opiniujący w stosunku
do Fundacji.
2) Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności
Fundacji,
1) przedstawienie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej
działalności Fundacji,
2) konsultowanie i opiniowanie programów działania Fundacji,

3) podejmowanie decyzji o współpracy z osobami, przy pomocy których Fundacja
realizuje swoje cele,
4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i podpisywanie z nimi stosownych
umów,
5) wykonywanie w imieniu Fundacji czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
członków Zarządu,

6) opiniowanie

rocznych

sprawozdań

Zarządu

z

działalności

Fundacji

i sprawozdań finansowych,
7) zajmowanie

stanowiska

w

sprawach

przedstawionych

przez

Zarząd

i Fundatora,
8) kontrola działalności statutowej Fundacji,
9) kontrola gospodarki finansowej Fundacji,
10) zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach
związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
11) opiniowanie w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych
przez Zarząd,
12) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z osobami fizycznymi i prawnymi,
a także jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
mogącymi pomóc w zrealizowaniu celu Fundacji,
13) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną
fundacją oraz likwidacji Fundacji,
14) ustanawianie i nadawanie tytułów honorowych Fundacji i odznaczeń.
15) przyjmowanie nowych członków Fundacji.
§ 20
1. Rada odbywa posiedzenie nie rzadziej niż raz w roku
2. Posiedzenie Rada zwołuje na wniosek co najmniej dwóch członków Rady,
Zarządu lub Fundatora.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej
członków.
4. Do zasad zwoływania posiedzeń oraz podejmowania uchwał stosuje się
odpowiednio § 16 ust. 4-7.

Rozdział V
Majątek Fundacji
§21
1. Majątek Fundacji stanowi kwota 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100)
wniesiona przez Fundatora w akcie założycielskim.
2. Majątek Fundacji stanowią ponadto środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
pozyskane przez Fundację w toku jej działania.
3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
1) darowizny, spadki, dotacje, subwencje i zapisy,
2) środki pozyskane od sponsorów,
3) środki ze zbiórek publicznych,
4) środki publiczne, w tym z Unii Europejskiej,
5) środki pozyskane z udziałów, obligacji i akcji oraz innych praw,
6) granty,
7) środki z aukcji, imprez publicznych oraz prywatnych,
8) środki ze statutowej działalności Fundacji,
9) środki z działalności gospodarczej prowadzanej przez Fundację,
10) środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach
bankowych,
11) dochody z majątku Fundacji (ruchomości, nieruchomości, praw majątkowych),
12) inne źródła dozwolone przez prawo.
4. Środki

pieniężne,

niezależnie

od

źródeł

ich

pochodzenia,

mogą

być

przechowywane na rachunku bankowym lub w kasie Fundacji.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na cele statutowe Fundacji.
6. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do osób działających na rzecz Fundacji, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi osoby działające na rzecz Fundacji,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania ich majątku na rzecz osób działających na rzecz Fundacji,
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 osób działających na rzecz Fundacji,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby
działające na rzecz Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
7. Fundacja nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) euro, bez
względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy
kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy
prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
przewidywać będą kwotę niższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie
skutkować

będzie

uznaniem

fundacji

za

instytucje

obowiązane,

zakaz

przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tej niższej
kwoty.
Rozdział VI
Zmiana statutu
Likwidacja i przekształcenia Fundacji
§ 22
1. Dopuszcza się możliwość zmiany Statutu Fundacji.
2. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały
Fundatora podjętej za uprzednią zgodą Zarządu.
3. Zmiana statutu podlega zgłoszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Dopuszcza się możliwość zmiany celów fundacji, jednak zmiana ta nie może
doprowadzić do zmiany ogólnego celu, dla którego Fundacja została powołana.
5. Zmiany celów może dokonać Fundator.
§ 23
1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie na podstawie uchwały
Zarządu.
2. W przypadku likwidacji Fundacji Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji spośród
członków Zarządu lub spoza ich grona.
3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji zostanie przekazany na rzecz
podmiotu wskazanego przez likwidatora na cele związane z zakresem działania
Fundacji.

§ 24
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.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją organem decydującym jest Fundator.

