Załącznik nr 1 do Uchwały Fundatora w sprawie przyjęcia statutu z dnia 5 grudnia 2016 roku
STATUT FUNDACJI POZYTYWNEGO WSPARCIA "W SAM RAZ"
Tekst jednolity z dnia 05.12. 2016 roku
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja Pozytywnego Wsparcia "W Sam Raz" zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Dorota
Karcz zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Repertorium A numer …., działa na podstawie
przepisów ustawy z 6.04.1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

1.
2.

3.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego
realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać
2.

wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w skróconej postaci tj. Fundacja "W
Sam Raz", a także używać odpowiedników nazwy w językach obcych.
Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest minister właściwy
do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.
§4

1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
3.
4.
5.
6.

podmiotami.
Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne
służące realizacji celów statutowych.
Fundacja może tworzyć i powoływać podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do
podmiotów ekonomii społecznej.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

1.
2.

§5
Misją Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością i
ich rodzin, osób wykluczonych.
Celami Fundacji są:
a. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
b. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
c. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, poprzez aktywizację
zawodową, edukację, warsztaty, zajęcia grupowe i indywidualne;
d. Działania na rzecz właściwej pielęgnacji i troski o dobro i bezpieczeństwo osób z
niepełnosprawnością;
e. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w wyuczeniu nawyków samoobsługowych
i higienicznych;
f. Rozpowszechnianie i popularyzacja idei wolontariatu oraz pomocy innym;
g. Kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i wartości innych osób;
h. Rozwijanie umiejętności właściwego komunikowania się;
i. Wzbudzanie ciekawości i odwagi w odkrywaniu nowego;
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Promocja sportu osób niepełnosprawnych, powoływanie drużyn sportowych, organizacja
eventów sportowych, wspieranie wszelkich działań na rzecz sportu osób z
niepełnosprawnością i ich rodzin;
k. Pomoc opiekunom osób z niepełnosprawnością;
l. Organizowanie i umożliwianie wspólnej pracy twórczej opiekunów i osób z
niepełnosprawnością;
m. Wspierania rodziców poprzez poradnictwo w zakresie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościami;
n. Organizowania konsultacji ze specjalistami;
o. Umożliwienia wymiany doświadczeń pomiędzy opiekunami;
p. Umożliwienia opiekunom uczestnictwa w zajęciach wspierających ich kompetencje;
q. Umożliwienia dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnościami udziału w zajęciach rozwojowych
także wraz z opiekunem.
2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności
gospodarczej.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.
j.

§6
Cele Fundacji realizowane są poprzez:
a. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów;
b. Świadczenie usług społecznych w interesie ogólnym;
c. Powoływanie, finansowanie i prowadzenie placówek oświatowych, z ukierunkowaniem na
kształcenie integracyjne;
d. Otwieranie i prowadzenie placówek edukacyjnych w formie szkół, przedszkoli, klubów
malucha oraz innych form opieki i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
e. Promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
f. Organizowanie warsztatów, szkoleń i treningów dla nauczycieli i rodziców;
g. Fundowanie stypendiów;
h. Tworzenie materiałów dydaktycznych oraz popularnonaukowych;
i. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i
potencjałem rozwojowym;
j. Współpracę z organami administracji rządowej, a także jednostkami samorządu terytorialnego
oraz ich jednostkami organizacyjnymi;
k. Promowanie i zapewnienie najkorzystniejszego środowiska do rozwoju;
l. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym poziomie rozwoju człowieka;
m. Wspieranie osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych
zawodowo;
n. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i marginalizacji;
o. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, młodzieży i
dorosłych, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży i
dorosłym z grup ryzyka oraz ich rodzinom;
p. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn;
q. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia;
r. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów
opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia osób
z niepełnosprawnością;
s. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w
zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
t. Właściwą pielęgnację i troskę o dobro i bezpieczeństwo osób będących pod opieką Fundacji;
u. Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej i materialnej;
v. Pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk
żywiołowych.
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§7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność
gospodarczą.
§9
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. konkursów grantowych,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
7. programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
8. przychodów z działalności odpłatnej,
9. dochodów z działalności gospodarczej,
10.innych działań prawem dopuszczalnych.
§ 10
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
13.99.Z
32.4
38.11.Z
38.3
47.19
56.10.A
56.29.Z
56.30.Z
58.11.Z
58.19.Z
68.10.Z
68.20.Z
69.20.Z
72.20.Z
73.20.Z
77.2
77.3
81.21.Z

PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
ODZYSK SUROWCÓW
POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ
DETALICZNA
PROWADZONA
W
NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
POZOSTAŁA USŁUGA DZIAŁALNOŚCI GASTRONOMICZNEJ
PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
WYDAWANIE KSIĄŻEK
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
WYNAJEM
I
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI
LUB
DZIERŻAWIONYMI
DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO - KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA
ARTYKUŁÓW
UŻYTKU
OSOBISTEGO
I DOMOWEGO
WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH
NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW
I
OBIEKTÓW
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82.11.Z

82.19.Z

82.9
82.99.Z
85.10.Z
85.20.Z
85.31.A
85.31.B
85.31.C
85.32.A
85.32.B
85.32.C
85.41.Z
85.42.A
85.42.B
85.51.Z
85.52.Z
85.59.A
85.59.B
85.60.Z
86
86.90.A
88.91.Z
93.1
93.13.Z
93.29.Z
96.04

PRZEMYSŁOWYCH
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
WYKONYWANIE
FOTOKOPII,
PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMNETÓW
I
POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA
PROWADZNIE BIURA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNAZJA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
LICEA PROFILOWANE
TECHNIKA
ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
SZKOŁY SPECJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY
SZKOŁY POLICEALNE
ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB
SPOŁECZNYCH
SZKOŁY WYŻSZE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I
REKREACYJNYCH
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
POZOSTAŁE
POZASZKOLNE
FORMY
EDUKACJI,
GDZIE
INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJE
OPIEKA ZDROWOTNA
DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

5. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na

6.
7.

wzmocnienie potencjału oraz w na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz
społeczności lokalnej, z zastrzeżeniem, że dochód ten nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy pracowników lub interesariuszy Fundacji.
Fundacja dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i związanych z tym
proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy działalności gospodarczej
Fundacji.
Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub realizacji usług
społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 11
Organem Fundacji jest Zarząd.
Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i wiceprezesa Zarządu i jest wybierany na
czteroletnią kadencję.
3. Fundator może być członkiem Zarządu. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji
wchodzi Fundator.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na kwartał.
6. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
1.
2.
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Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Fundatora.
8. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a. złożenia rezygnacji
b. śmierci
c. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 9 poniżej
d. upłynięcia kadencji.
9. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
7.

1.
2.

§ 12
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
Wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu.
§ 13

1. Do kompetencji Zarządu należy:

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji i członków Zarządu, organizację wolontariatu i angażowanie
wolontariuszy,
i. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
j. uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjnodoradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych
interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania.
k. wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do
zadań Fundacji.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2.

§ 14
Do kompetencji Fundatora należy:
a. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
b. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
§ 15
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składa każdy z
członków Zarządu samodzielnie.
§ 16
Zarząd fundacji może powołać Radę Fundacji jako ciało doradcze. Zarząd Fundacji ustala regulamin
jej działalności.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

1.

§ 17
Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.
Zmian w statucie dokonuje Fundator w drodze oświadczenia.
§ 18
Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez
zainteresowane strony.
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2.

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator w drodze oświadczenia.

§ 19
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z
celami Fundacji.
3. W wypadku śmierci Fundatora przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatora
realizuje Rada fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatora bądź osób wskazanych w
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