
                                                   STATUT

FUNDACJI „FENIKS” FUNDACJI NIOSĄCEJ POMOC DZIECIOM I OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM    z    dnia    17.02.1999    roku    po    zmianach   z   dnia   5.03.2011 r.

ROZDZIAŁ I

                                                  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

„Feniks”- Fundacja Niosąca Pomoc Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym- zwana dalej
„Fundacją”, ustanowiona przez 35 osób zwanych dalej „ Fundatorami”, aktem notarialnym
przez notariusza Kancelarii Notarialnej w Kętach ul. Rynek3 dnia 18.02.1999 r. repetytorium
A nr 678/1999 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jedn. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja  ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Stara Wieś ul. Dolna 12, gm. Wilamowice, woj. śląskie.

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cel fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

                                                                  §.5

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Dla właściwego realizowania celów określonych w par.7 niniejszego statutu Fundacji może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                  § 6

Fundacja może tworzyć oddziały i filie, a także,  przystępować do spółek i innych fundacji.

                                                                  § 7

1.Godłem Fundacji jest symbol feniksa.

2.Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku „ Fundacja Feniks” i godłem fundacji.



                                                                  § 8

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

                                                           ROZDZIAŁ II

                                     CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

                                                                 § 9

Celami i zadaniami fundacji są:

1) Wspieranie działań na rzecz rozbudowy i należytego utrzymania i wyposażenia
obiektów szkolnych Szkoły Podstawowej w Starej Wsi.

2) Popieranie i promocja uzdolnionych uczniów.
3) Niesienie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

celem wyrównania szans tych rodzin i osób.
4) Prowadzenie działalności charytatywnej.
5) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
6) Działanie na rzecz mniejszości narodowej.
7) Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, niesienie im pomocy.
8) Prowadzenie działań wspomagających rozwój  wspólnoty i społeczności lokalnej.
9) Prowadzenie działań promujących i wspierających rozwój nauki, edukacji, oświaty

i wychowania.
10) Prowadzenie działań promujących rozwój krajoznawstwa oraz organizowanie

wypoczynku dzieci i młodzieży.
11) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
12) Prowadzenie działań na rzecz ekologii i ochrony przyrody.
13) Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
14) Prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji, ochrony wolności i

praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
15)  Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami.
16) Organizowanie wolontariatu i wspomaganie jego działań.
17) Skupianie wokół Fundacji przedstawicieli biznesu, władz samorządowych i

rządowych, a także przedstawicieli nauki i kultury.

                                                          § 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie odpowiednich funduszy umożliwiających finansowanie

całkowite lub częściowe celów i zadań określonych w § 9 statutu.



2) współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz
osobami fizycznymi w zakresie:
- gromadzenia środków z darowizn, spadków, zapisów i subwencji;
-dochodów i zbiórek z imprez publicznych;
-dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz nabytych praw
majątkowych, które w całości przeznaczy na realizację celów zadań
statutowych fundacji.

                    3) współpracę z instytucjami zagranicznymi, w tym fundacjami oraz osobami  
fizycznymi za granicą w zakresie:

                        -gromadzenie  środków z darowizn, spadków, zapisów i subwencji,

                        -dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, które w całości przeznaczy na
realizację celów i zadań statutowych fundacji.

                                                              ROZDZIAŁ III

                                             MAJĄTEK  I DOCHODY FUNDACJI

                                                                    § 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3500, zł.(słownie: trzy tysiące
pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
czasie jej działalności.

                                                                   § 12

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem.

§ 13

Dochody z Fundacji pochodzą z :

1) darowizn, spadków i zapisów
2) subwencji osób prawnych
3) dochodów ze zbiórek imprez publicznych
4) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
5) dochód z odsetek bankowych
6) nabytych praw majątkowych

                                                              § 14

1) Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, subwencji i zbiórek mogą być
użyte wyłącznie na realizację wszystkich celów i zadań określonych w statucie
Fundacji.



2) Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem fundacji
fundatorom, członkom Rady , Zarządu, pracownikom fundacji oraz osobom, z
którymi wymienieni wyżej pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
- przekazywania majątku fundacji na rzecz fundatorów, członków organów
fundacji i jej 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,
-  wykorzystywania majątku fundacji na rzecz fundatorów, członków organów
fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich chyba , że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowych celów lub zadań fundacji,
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
                                                           § 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenie jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.

§ 16
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub
subwencji, jednorazowej lub łączonej, w wysokości co najmniej 10000,- zł.
(słownie: dziesięć tysięcy) lub, gdy idzie o osoby zagraniczne, 5000,-USD (słownie:
pięć tysięcy dolarów) lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej,
uzyskają, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.
                                                            § 17
Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
                                                       ROZDZIAŁ IV
                                                  ORGANY FUNDACJI
                                                            § 18
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji



                                             Rada Fundacji
                                                     § 19
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach, inicjatywnych, opiniodawczych,

kontrolnych i nadzorczych, odrębnym od organu zarządzającego i
niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i
nadzoru, przy czym członkowie Rady Fundacji:
a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,

b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,

c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w radzie Fundacji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższe niż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr26, poz.306,
z 2001 r. Nr 85, poz.924 i Nr154, poz.1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz
z 2003 r. Nr45, poz.391 i Nr 60, poz.535).

2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 11 osób, wybranych spośród
Fundatorów na okres 2 lat.

3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z
przyczyn wymienionych w § 26 ust. 3 niniejszego statutu.
                                            § 20
Do Rady Fundacji należy:

1) Uchwalanie , kontrola i nadzór nad realizacją celów i zadań statutowych Fundacji
2) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działania Fundacji
3) Zatwierdzanie rocznych wieloletnich programów  działania
4) Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd
5) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu
6) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu
7) Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji
8) Kontrola działalności Zarządu Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie jego

sprawozdań oraz udzielanie mu absolutorium
9) Ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników biura, Fundacji i Zarządu
10) Uchwalanie zmian statutu Fundacji
11) Podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji
12) Zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów.

                                                   § 21

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego,
dwóch wiceprzewodniczących i dwóch sekretarzy Rady Fundacji.



                                                      § 22

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady
Fundacji. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania
wyjaśnień.

§ 23

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla ich prawomocności
wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków w tym przewodniczącego lub wice
przewodniczącego.

                                                      § 24
1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. Uchwały poza przypadkami

określonymi w ust. 2, zapadają zwykłą większością głosów a przy równej ich
liczbie decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności
wiceprzewodniczącego.

2. Bezwzględnej większości głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie
odwołania przewodniczącego lub członka Rady Fundacji, Zarządu lub członka
Zarządu Fundacji.
                                                § 25

1. Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalności są zbieżne z celami Fundacji.

2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma
charakter doradczy.

                                          Zarząd Fundacji
                                                 § 26

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od 3 do 5 osób i jest powołany na
okres 2 lat przez Radę Fundacji.

2) Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
3) Odwołanie członka Zarządu i osób Rady Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów

następuje w razie:
a) Złożenia rezygnacji
b) Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji

członka Zarządu lub Rady Fundacji
c) Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do

sprawowania funkcji
d) Nie pełnienia obowiązków członków Zarządu lub Rady Fundacji przez okres

dłuższy niż rok
e) Przekroczenia 75 roku życia
f) Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu lub Rady Fundacji - istotnego

naruszenia postanowień statutu.



                                                § 27
1. Fundator lub jego przedstawiciel może zostać członkiem Zarządu.
2. Członkiem Zarządu nie może zostać:

- fundator wybrany do Rady Fundacji, jego przedstawiciel, krewny, powinowaty lub
osoba podległa z tytułu zatrudnienia,
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
                                                       § 28
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
                                                        § 29
Prezes z grona tworzącego Zarząd wyznacza wiceprezesa.
                                                        § 30

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

                                                       § 31

 Zarząd Fundacji:

1. Reprezentuje ją na zewnątrz
2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania
3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji
4. Sprawuje zarząd majątkiem
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy
6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla osób Fundacji
7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych

oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej
8. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji
9. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji

Fundacji.
§ 32

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes.

                                                                     §  33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa
Zarządu.

§ 34



Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

                                                                    § 35

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada Fundacji.
3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu określa uchwałą Rada

Fundacji.
4. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd, za zgodą Rady

Fundacji.
                                                   ROZDZIAŁ V
                                              ZMIANA  STATUTU
                                                       § 36
Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.




