Fundacja dla Dziecka i Rodziny

„Wschodzące Słońce”

STATUT

„Rodzina to instytucja podstawowa
dla życia każdego społeczeństwa.”
Jan Paweł II

Statut Fundacji dla Dziecka i Rodziny
„Wschodzące Słońce”

str. 1

Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce”, zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona przez: Małgorzatę Słowik, Sławomira Słowika i Mariusza
Ruszkowskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Adama Wasaka, w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ul. Wajdeloty 18, w dniu 28.11.2011r.,
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r nr
46, poz. 203 z p. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami – z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy urząd tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Fundacja posługuje się pieczęcią okrągłą z nazwą Fundacji.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji

§ 3.
Celem Fundacji jest służba dziecku i rodzinie, w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego, wiedzę
z zakresu nauk o rodzinie oraz doświadczenie i metodykę polskiego harcerstwa, a w
szczególności wspieranie wychowania dzieci w ich rodzinach biologicznych, adopcyjnych i
zastępczych oraz promocja małżeństwa i rodziny, a także kształtowanie wizerunku rodziny jako
podstawy społeczeństwa.
§ 4.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie, aktywizację i animację środowisk prorodzinnych.
2. Tworzenie i praktyczne wdrażanie autorskich programów w zakresie objętym celami
Fundacji, oraz upowszechnianie ich i prezentowanie w publikacjach, środkach masowego
przekazu oraz na zjazdach i konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.
3. Tworzenie poradni rodzinnych, punktów konsultacyjno-terapeutycznych, świetlic,
przedszkoli, żłobków, rodzinnych domów dziecka, klubów i domów seniora, warsztatów
terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy.
4. Działalność szkoleniową, edukacyjną, w tym dotyczącą zdrowia fizycznego i psychicznego,
wydawniczą, badawczą, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą.
5. Świadczenie pomocy: ekonomicznej, zdrowotnej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.
6. Prowadzenie i finansowanie działalności promocyjnej związanej z realizacją celów
statutowych oraz upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie
audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz
reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie
objętym celami Fundacji.
7. Opiekę nad kobietą w okresie ciąży i po porodzie.
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8. Opiekę nad rodziną biologiczną, zastępczą i adopcyjną z dzieckiem niepełnosprawnym
intelektualnie i fizycznie oraz z zaburzeniami rozwojowymi.
9. Opiekę i wsparcie seniorów w szczególności rehabilitację ruchową, profilaktykę chorób
geriatrycznych.
10. Rehabilitację zawodową i społeczną inwalidów.
11. Wspieranie uzdolnień, talentów sportowych, językowych (lingwistycznych), literackich,
matematycznych, technicznych, muzycznych, plastycznych.
12. Promocję zdrowia rodziny w szczególności aktywnego spędzanie wolnego czasu, uprawiania
sportu i właściwego odżywiania.
13. Organizacja wypoczynku, imprez integracyjnych, zawodów sportowych dla dzieci, rodzin,
małżeństw, narzeczonych.
14. Podtrzymywanie i upowszechnianie historii, tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej jako czynników wspierających
funkcjonowanie i rozwój rodziny.
15. Upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich jako czynników
wzmacniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
§ 5.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji,
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 6.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące) złotych oraz
inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 7.
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a. darowizn, spadków i zapisów,
b. dotacji i subwencji oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku Fundacji,
e. operacji finansowych, odsetek bankowych, papierów wartościowych, lokat,
obligacji,
f. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Fundacji oraz na
pokrycie kosztów działalności Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd zawsze 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.
5. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli ofiarodawców lub donatorów.
§ 8.
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji, pracowników oraz osobom, z którymi pozostają oni
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji 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. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji, pracowników lub
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji, pracownicy lub ich bliskie osoby.

Organami Fundacji są:
1. Rada Programowa
2. Zarząd Fundacji
3. Komisja Rewizyjna

§ 9.

Rada Programowa
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

§ 10.
Rada Programowa, zwana dalej Radą, składa się z trzech do ośmiu członków i jest organem o
funkcji doradczej, merytorycznej Fundacji.
Pierwszy skład Rady, w tym Przewodniczącego Rady, powołują Fundatorzy. Następnych
członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu
Rady, powołuje swą decyzją Zarząd. W skład Rady wchodzi 1 do 2 przedstawicieli Zarządu
Fundacji.
Za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady zwykłą większością głosów. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją
na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. W razie niemożności pełnienia
przez Przewodniczącego Rady obowiązków, jego funkcje pełni inny członek Rady przez
niego upoważniony. W sytuacji, gdy brak jest takiego upoważnienia, obowiązki
Przewodniczącego Rady pełni członek Zarządu Fundacji, który to wchodzi w skład Rady.
Kadencja Przewodniczącego Rady trwa 7 lat. Funkcję tę można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
śmierci członka Rady lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie,
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji.
Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, za
wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach
tego organu, w tym kosztów podróży i pod warunkiem wcześniejszego ich uzgodnienia
z Zarządem Fundacji. Członkowie Rady mogą być zatrudniani przy realizacji zadań
statutowych Fundacji i pobierać z tego tytułu wynagrodzenia.
Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów,
a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
Posiedzenia Rady zwoływane są co najmniej raz w roku przez Przewodniczącego Rady, z
własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady lub Zarządu. O posiedzeniu muszą
być powiadomieni pisemnie lub drogą e-mailową wszyscy członkowie Rady z co najmniej 7-
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dniowym wyprzedzeniem. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inni przedstawiciele
Zarządu Fundacji, którzy nie są członkami w/w organu.
§ 11.
Do kompetencji Rady należy:
1. Doradztwo i wsparcie merytoryczne Zarządu.
2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
3. Opracowywanie propozycji nowych form działania Fundacji.
4. Opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji.
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, w tym o zmianie statutu Fundacji,
połączenia lub likwidacji Fundacji.
Zarząd Fundacji
1.

2.
3.

4.
5.

§ 12.
Zarząd składa się z minimum 2 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Maksymalny skład
Zarządu może wynosić 4 osoby. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy na spotkaniu
założycielskim. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę
funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swoją decyzją Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną
kadencję.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji,
b. śmierci członka Zarządu,
c. odwołania przez Komisję Rewizyjną przed upływem kadencji na drodze uchwały
podjętej jednomyślnie przez Komisję Rewizyjną.
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
b. uchwalanie wewnętrznych regulaminów Fundacji;
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
d. powoływanie i rozwiązywanie podległych jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym
ich kierownictwa, oraz zatwierdzanie ich regulaminów;
e. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na
wynagrodzenia i nagrody uznaniowe dla pracowników Fundacji, w tym pracowników
podległych jednostek organizacyjnych;
f. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
g. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
h. dokonywanie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji za zgodą Komisji
Rewizyjnej
§ 13.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka
Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej O posiedzeniu muszą być
powiadomieni pisemnie lub drogą e-mailową wszyscy członkowie Zarządu z co najmniej
7- dniowym wyprzedzeniem.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków obecnych na
posiedzeniu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę o pracę
członka Zarządu podpisuje drugi członek Zarządu, zgłoszony do Krajowego Rejestru
Sądowego.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Komisja Rewizyjna
§ 14.
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym i opiniującym Fundację.
2. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją składa się z 2 do 3 członków i jest wybierana na
trzyletnią kadencję. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który
kieruje jej pracami.
3. Pierwszych skład Komisji powołuje Zarząd Fundacji. Następnych członków Komisji na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji,
powołuje swą decyzją Komisja.
4. Członkostwa w Komisji nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Fundacji i Radzie
Programowej.
5. Członkowie Komisji nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami
Zarządu i Rady Programowej.
6. Członkowie Komisji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za
rok poprzedni.
8. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. O posiedzeniu muszą być powiadomieni
pisemnie lub drogą e-mailową wszyscy członkowie Komisji z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.
9. Decyzje Komisji podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością
głosów a w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
10. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca kontrola działalności Fundacji,
b) opiniowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji,
c) powoływanie i odwołanie członków Zarządu z wyłączeniem pierwszego składu, który
został powołany przez Fundatorów,
d) podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o zmianach w statucie Fundacji,
połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego Fundacji
§15.
1. Działalność statutowa Fundacji w części obejmującej działalność pożytku publicznego
może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji
celów statutowych
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3. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego
z zachowaniem wymogu wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.

§ 16.
Zmian w Statucie dokonuje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej w drodze jednomyślnej
uchwały. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją,
pod warunkiem, że w wyniku połączenia nie ulegnie zmianie cel Fundacji. Decyzję o
połączeniu podejmuje Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej, wyrażoną w formie
jednomyślnej uchwały.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za zgodą Komisja Rewizyjna, wyrażony
w formie jednomyślnej uchwały.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany z zastrzeżeniem treści art. 5
ust. 4 ustawy o fundacjach, na cele wskazane w decyzji o likwidacji.

§ 17.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2020 r.
Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Tessmer

Prezes Zarządu
Mariusz Ruszkowski
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