STATUT FUNDACJI „RAZEM RAŹNIEJ
Z DNIA 24.06.2004R.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Razem Raźniej” zwana dalej Fundacją ustanowiona Aktem
Notarialnym z dnia 2.04.2003R. przed notariuszem Beniaminem Skabą przez osoby:
1. Małgorzatę Sikora
2. Zofię Okła
3. Bożenę Pruś
4. Agnieszkę Kuchna
5. Anitę Witczak
6. Joannę Chawa
7. Małgorzatę Christ
8. Izabelę Golus
9. Mariusza Golus
10. Aleksandrę Skwara – Zięciak
11. Annę Smutkiewicz – Ciałoń
12. Zenona Zubala
w Kancelarii Notarialnej w Tychach przy Alei Niepodległości 49/100. Fundacja działa
na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, niniejszego Statutu, oraz innych
przewidzianych prawem przepisów.
§2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
§3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Orzesze.
2. Fundacja może tworzyć oddziały lub inne jednostki organizacyjne, działając zaś
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przedstawicielstwa.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji
jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
§6
1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz znaku graficznego
odróżniającego ją od innych organizacji.
2. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i formami wyróżnień osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez
Fundację celów.
§7
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§8
Do podstawowych celów Fundacji należą działania na rzecz rodziny i osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej niezależnie od ich ideologicznych,
politycznych czy religijnych przekonań.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i wspieranie działań osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej zmierzających do poprawy tej sytuacji, a w szczególności:
a. samotnych
b. dzieci i młodzieży,
c. zaburzonych i chorych psychicznie,
d. uzależnionych i współuzależnionych,
e. doświadczających przemocy, sprawców i świadków przemocy,
f. ubogich,
g. niepełnosprawnych,
h. starszych i chorych,
i. bezdomnych,
j. bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
k. szczególnie uzdolnionych,
l. rodzin naturalnych, zastępczych i innych
2. Zapobieganie deprecjacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu.
3. Zwiększanie aktywności społecznej osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
4. Tworzenie osobom, rodzinom, grupom społecznym i społecznościom lokalnym
warunków sprzyjających wyrównywaniu szans do wszechstronnego rozwoju.
5. Propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym.
6. Animowanie i organizowanie środowiska lokalnego wokół problematyki
z obszaru polityki społecznej.
7. Wspieranie i przejmowanie różnego typu placówek i instytucji działających
w obszarze pomocy społecznej oraz tworzenie nowych.
8. Współpraca i dzielenie się dokonaniami w zakresie celów i metod działania
Fundacji z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.
9. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej,
organizacyjnej,
naukowej,
oświatowej,
wychowawczej,
kulturalnej
i merytorycznej oraz tworzenie warunków rozwoju pomocy społecznej.
10. Tworzenie warunków i podejmowanie działań zmierzających do zapewniania
godności, wolności i praw obywatelskich,
11. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie prelekcji, konferencji, szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych,
2. wydawanie ulotek, informatorów, biuletynów, czasopism, materiałów
informacyjnych
i naukowych,
3. organizowanie akcji, aukcji, zbiórek publicznych, pikników, zabaw, festynów,
bali charytatywnych itp.,
4. działania nakierowane na zwiększanie aktywności społecznej,
5. opracowywanie i wdrażanie programów oraz projektów:
a. w zakresie zwiększania umiejętności profesjonalistów zajmujących się
pomaganiem,

b. mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych,
6. organizowanie
ogólnodostępnych
placówek
diagnostycznych,
terapeutycznych, wsparcia dziennego i całodobowych,
7. organizowanie indywidualnej pomocy rodzinom, w których występują
problemy
opiekuńczo-wychowawcze
–
doskonalenie
umiejętności
wychowawczych rodziców, opiekunów,
8. działania psychoedukacyjne o charakterze profilaktycznym, pomocowym,
terapeutycznym itp. adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
9. organizowanie grup wsparcia i samopomocowych,
10. tworzenie punktów konsultacyjnych, informacyjnych, interwencyjnych
i telefonów zaufania,
11. propagowanie idei mediacji i przeprowadzanie postępowań mediacyjnych.
12. organizowanie kampanii medialnych,
13. organizowanie wypoczynku, turnusów resocjalizacyjnych, terapeutycznych,
rehabilitacyjnych i itp.,
14. ustanawianie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób szczególnie
uzdolnionych,
15. dofinansowanie do leków i leczenia w kraju i za granicą,
16. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, osobami
prawnymi i fizycznymi, organizacjami społecznymi, a także kościołami i
związkami wyznaniowymi,
17. współpraca z środowiskami naukowymi oraz prowadzenie własnej działalności
naukowo-badawczej,
18. promowanie pożądanych społecznie postaw,
19. działania skierowane na kształtowanie podstaw procesu integracji społecznej
i zawodowej,
20. wdrażanie standardów świadczonych usług dla różnych form usług i kategorii
odbiorców,
21. pomoc przy usuwaniu skutków klęski żywiołowej.
§8a
1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego obejmującą:
a. pomoc społeczną pozostałą, bez zakwaterowania (85.32 wg PKD)
b. działalność związaną ze sportem pozostałą (92.62 Z wg PKD)
c. działalność rekreacyjną pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną
(92.72 Z wg PKD)
2. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Rozdział III
Organy i organizacja Fundacji
§9
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji.
§10
1. Organy Fundacji mogą podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział
najmniej połowa jej uprawnionych członków.
2. Funkcje członka Rady i Zarządu Fundacji mogą być wykonywane za
wynagrodzeniem.
3. Fundacja może realizować swoje cele i zadania za pośrednictwem Biura Fundacji
utworzonego przez Radę.

4. W posiedzenia organów mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone
osoby.
Rada Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§11
Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym, kontrolnym i nadzorczym
Fundacji i składa się z 3 - 5 członków.
Rada
Fundacji
wybiera
ze
swojego
grona
Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący.
Rada Fundacji może odwołać członka w przypadku złożenia przez niego
rezygnacji lub nie uczestniczenia w pracach Rady przez okres co najmniej 2 lat
W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy, którzy wyrazili gotowość pracy
w tym organie.
Rada Fundacji może dokooptować do swojego składu osoby nie będące
Fundatorami.
Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu wyjaśnień i informacji.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji.
2. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
3. Uchwalenie regulaminu działania Zarządu.
4. Zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji.
5. Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji.
6. Zatwierdzanie bilansu finansowego i rocznego sprawozdania z działalności
Fundacji i podejmowanie decyzji o przeznaczeniu dochodów na realizację
celów Fundacji.
7. Podejmowanie uchwał o połączeniu Fundacji a także o jej likwidacji oraz
przeznaczeniu majątku Fundacji w przypadku jej likwidacji.
8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji.
9. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
10. Uchwalanie regulaminu swojej pracy.
11. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady i Zarządu Fundacji.
12. Utworzenie Biura Fundacji.
13. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji
§12
Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez ich Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego nie rzadziej niż raz w roku.
§13
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach
przeznaczenia dochodów na realizację celów Fundacji i obciążenia majątku
Fundacji, przy których konieczna jest bezwzględna większość głosów z tym, że
dla prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy
składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Każdy członek ma jeden głos. Przy ich równej liczbie decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia.
§13a
Rada Fundacji jest odrębnym od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru organem, przy czym jej członkowie:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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
Zarząd Fundacji

1.
2.
3.
4.
5.

§14
Zarząd Fundacji może liczyć od 2 do 5 członków, w tym Prezesa i co najmniej
jednego Wiceprezesa, powoływanych przez Radę na okres 5 lat.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Radę.
Pracami Zarządu kieruje Prezes
Przed upływem kadencji Rada Fundacji może odwołać członka zarządu
w przypadku złożenia przez niego rezygnacji lub na wniosek zarządu
niesprawowania przez niego obowiązków przez okres co najmniej 1 roku

§15
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
uprawnieni są na zasadzie reprezentacji łącznej prezes i wiceprezes, bądź prezes
lub wiceprezes z innym członkiem zarządu lub z pełnomocnikiem
§16
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Opracowywanie projektów, programów działania Fundacji i planów ich
realizacji.
2. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw.
3. Przyjmowanie, subwencji, darowizn, spadków i wpisów.
4. Sporządzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i bilansów
finansowych
oraz sprawozdań rocznych z działalności Fundacji.
5. Sporządzanie rocznego sprawozdania ze swej działalności i przedstawienie
go Radzie Fundacji.
6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników.
7. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
8. Występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian w statucie,
połączenia oraz likwidacji Fundacji.
9. Przeprowadzanie likwidacji Fundacji stosownie do uchwały Rady.
§17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes zarządu z własnej inicjatywy,
na wniosek członka Zarządu lub Rady Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością
głosów; w razie równiej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
§18

1. Wewnętrzną strukturę, zasady pracy Zarządu oraz podział kompetencji zawiera
regulamin pracy Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.
2. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
Rozdział IV
Majątek Fundacji
§19
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski ustanowiony w akcie notarialnym
ustanawiającym Fundację.
2. Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
a. Dotacje osób prawnych i fizycznych
b. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych
c. Darowizny, zapisy, spadki, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia
d. Wpływy z działalności gospodarczej
e. Odsetki bankowe i przychody z majątku
f. Dochody ze zbiórek, aukcji, loterii fantowych i imprez publicznych
g. Dochody z praw majątkowych
h. Inne dochody dopuszczone prawem
§20
Majątek i dochody służą realizacji statutowych celów Fundacji.
§21
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.
§22
1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny
jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej100 złotych mogą
uzyskać tytuł sponsora Fundacji.
2. Tytuł sponsora Fundacji przyznaje Rada Fundacji.
§22a
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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",
2) przekazywania ich majątku na rzecz 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 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 członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność Gospodarcza
§23
1. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
gospodarczą.
2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest możliwe wyłącznie po podjęciu za
zgodą lub na wniosek Rady Fundacji przez Zarząd uchwały określającej przedmiot
działalności, formę prowadzenia działalności oraz jej zakres.
§24
Całość dochodów Fundacji uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej przekazywana jest na cele statutowe Fundacji.
§26
O ile uchwała Rady Fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji
jest rok kalendarzowy.
Rozdział V
Przepisy końcowe
Połączenie Fundacji
§27
1. Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może się połączyć z inną Fundacją
mającą siedzibę w kraju i zagranicą.
2. Połączenie nie może jednak nastąpić, jeżeli cele ustanowienia Fundacji miałyby
ulec istotnej zmianie.
3. Decyzję o połączeniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
4. Decyzja w sprawie połączenia, podejmowana jest na podstawie uzgodnionego
pomiędzy Fundacjami protokołu ustaleń, w szczególności w sprawach Statutu
połączonych Fundacji, majątkowych zobowiązań Fundacji oraz form realizacji
celów Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§28
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.
2. Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania środków
finansowych i majątku Fundacji, jest stan niewypłacalności Fundacji wyrażający
się tym, że według bilansu majątek Fundacji nie wystarcza na pokrycie
zobowiązań.
3. W sytuacji określonej w punkcie 1 Rada Fundacji zobowiązana jest stwierdzić
stan likwidacji. Likwidacje przeprowadza Likwidator powołany przez Radę. O ile
uchwała o likwidacji nie przewiduje inaczej likwidatorami są członkowie ostatniego
zarządu.
4. Majątek Fundacji w przypadku likwidacji ulega przeznaczeniu na cele określone
przez Radę zgodne z celami Fundacji.
5. O likwidacji Fundacji Likwidator zawiadamia Radę oraz ministra właściwego do
spraw zabezpieczenia społecznego.

