Statut fundacji
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej
Pomocy „SKSK” zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez:
1. Beata Szczepankowska
2. Violetta Kalin
3. Witold Stempniak
4. Robert Andrzej Klimkiewicz
zwanych dalej Fundatorami,
aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Świdnicy, Rynek numer 15,
dnia 6 października 2004 r. (06.10.2004), Repertorium A, numer 8982/2004 oraz aneksem do
ustanowienia Fundacji z dnia 01.03.2005, Repertorium A, numer 2075/2005 ; prowadzonej
przez Notariusza Radosława Bartelę.
§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4. Siedzibą Fundacji jest Świdnica.
§ 5. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a w
szczególności obszar Powiatu Świdnickiego.
§ 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji
§ 7. Celem Fundacji jest:
1. Prowadzenie placówek pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej, Domy
Dziennego Pobytu, placówek readaptacji społecznej).
2. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Domy Dziecka, Pogotowia
Rodzinnego, Pogotowia Opiekuńczego).
3. Udzielanie

wsparcia

osobom

i

instytucjom

prowadzącym

placówki

wyżej

wymienionych typów w zakresie konsultingu: „know how”, wdrażania programów
specjalistycznych, pozyskiwanie i udzielanie pomocy materialnej.

4. Prowadzenie szkoleń dla pracowników wyżej wymienionych placówek;
5. Tworzenie i wdrażanie specjalistycznych programów readaptacyjnych,
wyprowadzających z nieporadności społecznej, rehabilitacyjnych oraz
resocjalizacyjnych.
6. Wspieranie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych.
7. Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień i
patologii społecznej.
§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
•

prowadzenie i tworzenie zakładów realizujących statutowe cele fundacji ( Domy
Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, Domy Dziecka, placówki oświatowe,
ośrodki wsparcia);

•

organizację i prowadzenie szkoleń;

•

opracowywanie i realizacja programów w zakładach fundacji i innych placówkach
współpracujących z Fundacją.
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§ 8 . Fundacja prowadzi działalność wyłącznie w zakresie sfery zadań publicznych i jest ona
skierowana do całej społeczności, a zwłaszcza mieszkańców Powiatu Świdnickiego
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.
§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§ 10.
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe
określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i
nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden
tysiąc złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację
Fundatorzy przeznaczają dodatkowo 1.000 zł. (słownie jeden tysiąc złotych).
§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 12. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. subwencji, darowizn, spadków, zapisów;
2. dalszych świadczeń fundatorów;
3. działalności gospodarczej;

4. innych dochodów.
§ 13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania
tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi
spadkowe.
§ 131. W sprawach majątkowych Fundacji nie ma podmiotów uprzywilejowanych, a
zwłaszcza:
1. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkowych
fundatorom, członkom organów Fundacji, jej pracownikom oraz osobom
pozostającym z nimi w związku małżeńskim 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, czyli
„osobom bliskim”.
2. Fundacja nie przekazuje swojego majątku fundatorom, członkom organów Fundacji,
jej pracownikom oraz ich osobom bliskim na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich.
3. Fundacja nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz fundatorów, członków
organów Fundacji, jej pracowników, ani ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 14. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób.
2. Zarząd Fundacji powoływany jest decyzją Fundatorów;
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa zwykłą większością głosów;
4. Zarząd reprezentuje Fundację.
5. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, we wszystkich zakresach, w tym zaciąganie
zobowiązań finansowych, może składać z osobna Prezes lub Wiceprezes Fundacji;
6. Zmiany Statutu mogą dokonać Fundatorzy;

7. Do Zmiany Statutu mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące jego ustalenia;
8. Zarząd Fundacji składa właściwemu ministrowi oraz każdemu z fundatorów
sprawozdanie z corocznej działalności do 31 marca każdego roku;
§ 15. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków;
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.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję 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. Fundatorzy nie mogą być
w ten sposób pozbawieni 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.
§ 151.
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.

§ 152. Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
3. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
§ 153. 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.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 16.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym
przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.
2. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie służącym realizacji jej celów.
3. W zakres działalności gospodarczej Fundacji wchodzi działalność handlowa, usługowa
i produkcyjna, a w szczególności:
świadczenie usług rehabilitacyjno-terapeutycznych;
świadczenie usług opiekuńczych;
świadczenie usług edukacyjnych
świadczenie usług w zakresie szkoleń i treningów;
sprzedaż hurtowa sprzętu rehabilitacyjnego;
sprzedaż hurtowa pomocy edukacyjnych;
sprzedaż hurtowa książek i publikacji specjalistycznych;
sprzedaż detaliczna sprzętu rehabilitacyjnego;
sprzedaż detaliczna pomocy edukacyjnych;
sprzedaż detaliczna książek i publikacji specjalistycznych;
produkcja pomocy edukacyjnych;

produkcja sprzętu rehabilitacyjnego;
działalność wydawnicza;
działalność poligraficzna.
§ 17. Działalność gospodarcza Fundacji będzie prowadzona przez wyodrębnione
organizacyjnie uchwałą Zarządu jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
§ 18.
1. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników
zakładów określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd
Fundacji.
2. Kierownika zakładu Fundacji prowadzącego działalność gospodarczą powołuje
i odwołuje Zarząd.
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
§ 19. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na
wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
§ 20. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 21. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 22. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po zaopiniowaniu
przez Radę Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 23. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może współpracować z inną
fundacją.
§ 24. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,
lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 25. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy.
§ 26. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

