Statut Fundacji „MAŁY SŁOŃ"
27 stycznia 2014r.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1
Nazwa Fundacji
Fundacja pod nazwą „MAŁY SŁOŃ" zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
Katarzynę Smolny, zamieszkałą we Wrocławiu 53-133 przy ul. Kampinoskiej nr 15/1 ,
zwanym dalej Fundatorem/ aktem notarialnym w kancelarii notarialnej we Wrocławiu
przy ul Świdnickiej 22/22 przed notariusz Anną Borzemską - Wiliczkiewicz.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2.
Teren działania Fundacji, siedziba,
jednostki organizacyjne Fundacji

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały
i filie.
4. Fundacja może tworzyć oddziały poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 . Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieograniczony.

§4. Organ nadzorujący
Ministrem właściwym ze względu na cele jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§5 . Pieczęcie i odznaczenia
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej lub podłużnej z napisem "Fundacja MAŁY SŁOŃ"
2. Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego
oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II Przedmiot i Formy działania Fundacji
§6. Cele Fundacji
Celem Fundacji jest wszechstronny rozwoju i edukacja społeczeństwa, a zwłaszcza
działalność społeczna, informacyjna, wychowawczo – pedagogiczna, oświatowa i
kulturalna. Szczególnymi celami Fundacji jest działalność mająca na celu wsparcie
potrzebujących dzieci przebywających hospitalizację i ich rodzin, zapobieganie
wykluczeniom społecznym oraz pomoc słabszym.

§7. Formy realizacji celu Fundacji
1. Fundacja realizuje swój cel w sferze działań publicznych poprzez:
a) Pomoc społeczną, w tym: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej spowodowanej pobytem dziecka w szpitalu oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób;

b) Działalność charytatywną;
c) Ochronę i promocję zdrowia oraz wsparcie służby zdrowia;
d) Działalność na rzecz wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) Propagowanie za pomocą sieci internetowej treści edukacyjnych i
informacyjnych;
f) Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
regionalnych, internetowych i wszelkich innych przejawów tworzenia
społeczności ludzkich;
g) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
i) Promocję i organizację wolontariatu;
j) Naukę, edukację, oświatę;
k) Działalność wspierającą technicznie i informacyjnie szkolnictwo i edukację, a
także służbę zdrowia;
I) Rozwój krajoznawstwa oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
m) Ekologię, ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
n) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
o) Promocję kultury, sztuki, oraz ochronę dóbr kultury i tradycji;
p) Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
q) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
r) Promocję zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
s) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój
przedsiębiorczości;

2. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych, Fundacja może wspierać działalność
innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.

4. Fundacja realizuje założone cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego, której szczegółowy zakres ustali Zarząd w uchwale.

Rozdział Ila. Działalność gospodarcza Fundacji

§8. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dochód osiągany z prowadzonej
działalności gospodarczej Fundacja przeznaczać będzie na realizację celów
statutowych.

Rozdział III Majątek Fundacji
§9. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000
(słownie: jeden tysiąc) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia

§11. Dochody Fundacji
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

darowizn, spadków i zapisów;
dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
dotacji i subwencji osób prawnych;
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
odsetek bankowych;
dywidendy i zysków z akcji i udziałów;
dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, po jej podjęciu;
dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji
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",

4. Zabronione jest przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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.
5. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej 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
Fundacji.
6. Zabronione jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział IV Organy Fundacji
§11. Organy Fundacji
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

§12.Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. 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,
5. Członkostwo w Radzie Fundacji
członkostwa lub śmierci członka Rady.

ustaje w przypadku pisemnej

rezygnacji z

6. 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.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
8. Przewodniczący Rady kieruje pracami
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Rady,

reprezentuje

ją

na

zewnątrz

oraz

9. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
10. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

za

przestępstwo

11.Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 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.

§13.
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek zarządu
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w
obecności nie mniej niż 2 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego,

§14.
1. Do zadań Rady należy w szczególności:
a) Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
b) Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
c) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
d) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
e) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
f) Nadzór nad działalnością Fundacji.
g) Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§15.
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§16. Zarząd Fundacji
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do trzech członków powoływanych przez
Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały Rady.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

§17.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu i jego członków należy w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie
decyzji
we
wszelkich
sprawach
nie
przekazanych
do
kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
a)
b)
c)
d)

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30
stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§18. Sposób Reprezentacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa
Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§19. Zmiana Statutu
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział V Połączenie z inną Fundacją
§20.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.

Rozdział VI Likwidacja Fundacji

§21.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec
wyczerpania środków finansowych i majątku.

§22. Sposób likwidacji Fundacji
Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

§23. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji
Fundacji
Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz
działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

