STATUT
Postanowienia ogólne

2.
3.
4.

§1
Fundacja pod nazwą ‘Mój Sen’, zwana w dalszej części statutu " Fundacja", ustanowiona została w Krakowie w dniu 13
stycznia 2016 roku na podstawie oświadczenia woli Fundatora Katarzyna Machnik w formie aktu notarialnego
sporządzonego przez notariusza Sławomira Gołąbka Rep.1206/2016
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

1.
2.
3.

§2
Siedzibą Fundacji jest Wielka Wieś, ul. Krakowska 74, 32-089 Wielka Wieś.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie potrzeby - także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne.

1.

§3
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

1.

Cel i Zasady Działania Fundacji
§4
1.

Celem Fundacji jest:
 działalność dobroczynna
 pomoc społeczna
 ochrona zdrowia
 działalność oświatowa

2.

Fundacja wspiera osoby bez względu na ich miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą
niesienia choremu nadziei na normalne życie.
Fundacja koncentruje się na pomocy zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym.

3.

§5
1. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a) organizację imprez dla dzieci oraz młodzieży z domów dziecka (Dzień Dziecka, Mikołajki)
b) prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej oraz wspieranie potrzebujących i chorych
c) opieka nad ubogimi
d) współpraca z innymi fundacjami, instytucjami publicznymi, podmiotami gospodarczymi w zakresie objętym celami
Fundacji.
e) działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna polegać będzie przede wszystkim na organizacji różnego rodzaju
kursów, ognisk zainteresowań, warsztatów różnego typu, wspieraniu istniejących szkół, organizowaniu funduszy
stypendialnych.
f) poprzez współpracę z lokalnymi miejskimi ośrodkami opieki społecznej
2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

1.
2.

Majątek i Dochody Fundacji
§6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych ) oraz środki pieniężne i inne
mienie uzyskane lub nabyte przez Fundacje w toku jej działania.
Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów,
b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundacje lub na jej rzecz,
d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
e) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,
f) działalności gospodarczej.
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Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych- zgodnie z
przepisami polskiego prawa.
§7
Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizacje jakiegokolwiek
celu Fundacji chyba, ze ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem
lub nazwą.
Fundacja może finansować leczenie danej osoby korzystając jedynie ze środków zgromadzonych na celowym, sygnowanym
jej nazwiskiem funduszu.
Przyjęcie przez Fundacje darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundacje długów przewyższających
wartość mienia przyjmowanego.
Władze Fundacji wprowadzają zakazy dotyczące:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
b) 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,
c) 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 wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
organizacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§8
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
§ 8a
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie obowiązującymi.
Dochody z działalności gospodarczej będą przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Zarząd
Fundacji może powołać wyodrębniony zakład lub inną jednostkę organizacyjną. Szczegółowy tryb działania zakładu oraz jego
strukturę organizacyjną określa Zarząd Fundacji uchwałą.
Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) pochodzącą z
darowizny dokonanej przez Fundatora.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a. PKD 32. 4 produkcja gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji
b. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
c. PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
d. PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
e. PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
f. PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
g. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
h. PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
i. PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych
j. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
k. PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
l. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
m. PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
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n. PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
o. PKD 47.65.Z sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, maskotek z logo fundacji.
p. PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach.
Organy i Organizacja Fundacji
§9
1.

Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji
b. Rada Programowa Fundacji
2. Nie można łączyć funkcji Członka Rady Programowej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w statucie uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów ("za" w
stosunku do "przeciw") bez względu na liczbę członków danego organu z tym, że wymagana jest obecność
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Programowej, a w wypadku Zarządu - Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
Fundacji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu organu Fundacji.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rada Programowa Fundacji
§ 10
Rada Programowa Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
Rada Programowa Fundacji liczy 3 członków.
Członkowie Rady Programowej nie mogą Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji 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.
Członków składu:
a. pierwszej Rady Programowej powołuje i odwołuje Fundator,
b. kolejnej Rady Programowej powołują prezes fundacji - 2 osoby, wiceprezes oraz Przewodniczący ostatniej Rady
Programowej 1 osobę
c. oświadczenie o powołaniu danej osoby do składu Rady Programowej winno być złożone, zgodnie z pkt. b, przed
upływem kadencji Rady Programowej. Brak oświadczenia o powołaniu osoby do składu Rady Programowej w terminie
określonym w zdaniu poprzednim uznaje się jako nieskorzystanie z tego uprawnienia.
d. nieskorzystanie z uprawienia powołania członka do Rady Programowej powoduje, iż to uprawnienie przechodzi na
pozostałe wskazane w lit. b osoby, które zobowiązane są w terminie 2 miesięcy od dnia upływu kadencji powołać w
porozumieniu Członka Rady Programowej.
e. jeśli dwie osoby wskazane w lit b nie skorzystają z uprawniania do powołania osoby do składu Rady Programowej to
skład całej Rady Programowej powołuje, w terminie 2 miesięcy od dnia upływu kadencji, pozostała jedna uprawniona
osoba.
f. pisemne oświadczenie o powołaniu osoby w skład Rady Programowej składane jest do Rady Programowej oraz do
wiadomości Zarządu Fundacji.
g. nieskorzystanie z uprawnienia powołania do składu Rady Programowej nie powoduje wygaśnięcia tego uprawnienia w
kolejnych kadencjach Rady Programowej.

7.
8.
9.

Członek Rady Programowej może być powoływany na kolejne kadencje.
Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.
Mandat Członka w Radzie Programowej wygasa:
a. wskutek złożenia pisemnej rezygnacji - z dniem jej złożenia,
b. śmierci,
c. prawomocnego skazującego wyroku sądu karnego za przestępstwo umyślne.
10. W sytuacji wygaśnięcia mandatu Członka Rady Programowej w trakcie kadencji dokonuje się wyboru uzupełniającego
stosując zasady wyboru członków Rady Programowej określone w pkt. 6 tj. uzupełniającego wyboru dokonuje osoba, która
powołała do składy Rady Programowej członka którego mandat wygasł.
11. Kadencja Rady Programowej upływa z chwilą zakończenia posiedzenia Rady Programowej w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Fundacji, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji, w ostatnim pełnym
roku kadencji Zarządu, a także w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za ten okres.
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§ 11
Rada Programowa spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. W przypadku
nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
Przewodniczący Rady Programowej kieruje pracami Rady Programowej oraz zwołuje posiedzenia Rady Programowej.
§ 12
Do kompetencji Rady Programowej Fundacji należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji i nadzór nad ich realizacją,
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
c. ustalanie wynagrodzenia Członka Zarządu Fundacji w wypadku zawierania z nim umowy o prace lub umowy zlecenia,
d. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz rocznych sprawozdań z jej działalności,
e. udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji,
f. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji,
g. nadzór nad prawidłowością wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
h. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
i. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd i we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji,
j. zatwierdzanie uchwały o likwidacji Fundacji podjętej przez Zarząd Fundacji,
k. zatwierdzanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją podjętej przez Zarząd Fundacji,
l. zmiana statutu Fundacji.
Rada Programowa może żądać od Zarządu sprawozdania z oznaczonej sprawy.
Posiedzenie Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego
sprawozdania z jej działalności, a także w celu udzielenia absolutorium Zarządowi winno odbyć się do dnia 30 czerwca
następnego roku.
§ 13
Rada Programowa Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na rok, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Rady Programowej Fundacji lub na pisemny wniosek każdego z członów Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
Członkowie Rady Programowej powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i jego porządku obrad co najmniej na 7
dni przed jego terminem.
§ 14
Do udziału w posiedzeniach Rady Programowej Fundacji mogą być zaproszeni członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby i
przedstawiciele innych organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Programowej ma charakter doradczy.

Zarząd Fundacji
§ 15
1. Zarząd Fundacji odpowiada za realizacje celów statutowych Fundacji oraz kieruje bieżąca działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
b. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i przedkładanie ich Radzie Programowej,
c. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
d. zarządzanie majątkiem Fundacji,
e. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników, a także wykonywanie
obowiązków i uprawnień pracodawcy wobec pracowników,
f. powoływanie jednostek terenowych i oddziałów Fundacji,
g. podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
h. występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie Fundacji,
i. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacja lub likwidacji Fundacji.
§ 16
Zarząd liczy od 2 do 5 członków, powoływanych przez Radę Programową na okres trzyletniej kadencji, z zastrzeżeniem § 25
pkt.1. Kadencja Zarządu upływa z chwilą odbycia posiedzenia Rady Programowej w celu zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Fundacji oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji w ostatnim pełnym roku
sprawozdawczym, a także w celu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z działalności za ten okres.
2. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu ustaje z chwilą:
a. odwołania przez Radę Programową,
b. złożenia pisemnej rezygnacji,
c. śmierci Członka Zarządu.
1.
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Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.
Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie Jego nieobecności obowiązki te pełni Wiceprezes Zarządu
Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym również w sprawach majątkowych może składać każdy Członek Zarządu
działający samodzielnie. Jednakże w sprawach majątkowych o wartości przewyższającej kwotę 50.000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych
pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
W umowach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady
Programowej do dokonania oznaczonej czynności prawnej.
§ 18
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
Członkowie Zarządu powinni być powiadomieni o miejscu, czasie i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed planowanym
terminem posiedzenia.
Połączenia z inna Fundacją
§ 19
Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 2/3
głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Programową.
Likwidacja Fundacji
§ 20
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia
przez Radę Programową.
Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji, chyba, że Rada Programowa wyznaczy innego likwidatora,
któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Rada Przyjaciół Fundacji
§ 21
1. Osobom upowszechniającym idee Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym w różnej formie działalność Fundacji,
Rada Programowa może nadać tytuł "Przyjaciel Fundacji".
2. Przyjaciele Fundacji mogą powołać Radę Przyjaciół Fundacji.
3. Do kompetencji Rady Przyjaciół należy:
a. upowszechnianie idei Fundacji
b. propagowanie Jej celów,
c. wspieranie w organów Fundacji w niesieniu pomocy osobom obarczonym wadami wrodzonymi i rozwojowymi
d. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących bieżącej działalności Fundacji.
Wyróżnienia
§ 22
Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym
jej cele.
Zmiana Statutu Fundacji
§ 23
1. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację. Zmiana celów Fundacji
dokonywana jest w trybie właściwym dla zmiany Statutu Fundacji.
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2. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Programowej Fundacji podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu.
3. Projekt zmiany Statutu winien być uzasadniony i wymaga opinii Zarządu Fundacji.
Uprawnienia Fundatora
§ 24
1. Uprawnienia Fundatora wobec Fundacji określa Statut.
2. Fundator może wnioskować o odwołanie Członka Zarządu przed upływem kadencji. Odwołanie Członka Zarządu wymaga
zatwierdzenia przez Radę Programową.
3. Wszystkie uprawnienia Fundatora wygasają po upływie 5 lat od dnia zarejestrowania Fundacji.
Postanowienia Końcowe
§ 25
1. Pierwszą Radę Programową oraz jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego powołuje Fundator, który może być
Członkiem tej Rady. Po upływie pięciu lat od dnia rejestracji Fundacji Fundator może być Członkiem Rady Programowej na
zasadach określonych w § 10 Statutu.
2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Do niego należy wskazanie pierwszego Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.
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