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statut Fundacji pomocy Niepeinosprawnym iich Rodzinom arcrlv#f?aarchitekton'pl'tet'79501222t

Rozdzial l. Postanowienia o96lne

SL
1. Fundacia Pomocy Niepelnosprawnym i ich Rodzinom Archiiekton, zwana dalej Fundacjq, dziala na

podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o Fundacja dziala na podstawie przepis6w Ustawy z dnia 6

kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 703 z poin. zm.i, Ustawy z dnia 24 kwietnia
2AO3 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z p6in. zm.\,

Ustawq z dnia 27 stycznia 2010 roku o zmianie ustawy o dzialalnosci po2ytku publicznego i o

wolontariacie oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz 1461 oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja zostala ustanowion a przez Andrzeja Zelasko, zwanego dalej Fundatorem, aktem

notarialnym sporzqdzonym przez notariusza Magdalenq Gtowinskq-Zawadzkq w Kancelarii

Notarialnej Matgorzata Klukowska i Magdalena Gtowinska-Zawadzka Sp6ika Partnerska w Jeleniej

Gorze, przy Placu Niepodlegto(ci numer 311 , w dniu 19.09.2018r., Repertorium A numer L656/2}fi.
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1. Siedzibq Fundacji jest Jelenia G6ra.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem dzialania Fundacji jest caty obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbqdnym dla wla6ciwego realizowania cel6w, Fundacja mo2e prowadzii dzialalno6i tak2e poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Fundacja mo2e uzywa6 nazwy w skrdcie: ,,Fundacja Architekton".
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1. Fundacja posiada osobowo6i prawnE.

2. Nadzdr nad Fundacjq sprawuje minister wla(ciwy ds. Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

54
Fundacja moze ustanawiai certyfikaty, odznaki i medale honorowe i przyznawai je wraz z innymi

nagrodami i wyroznieniami osobom fizycznym i prawnym zaslu2onym dla fundacji, przyczyniajEcym

siq do realizacji cel6w fundacji.

Rozdzial ll. Cele i zasady dzialania Fundacji

5s
Celem Fundacji jest prowadzenie dzialalnoici pozytku publ icznego poprzez:

1. pomoc spolecznq, w tym pomoc osobom niepelnosprawnym oraz wyr6wnywania szans tych os6b i

ich rodzin;

2. dzialalnoSi na rzecz integracji spotecznej osdb zagrozonych wykluczeniem spolecznym;

3. dziatalno6c charytatywnq;

4. ochronq i promocjq zdrowia, w tym dzialalno(6 leczniczq w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia



2011 o dziatalno(ci leczniczej;

5. dzialalnosi na rzecz osob niepelnosprawnych;

6. dzialalno6i na rzecz osob w wieku emerytalnym;

7. dzialalno6i w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania;

8. dziatalno(d na rzecz dzieci i mlodzie2y, w tym wypoczynek dzieci i mlodziezy;

9. dziatalno(i w zakresie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i dziedzictwa narodowego;

1-0. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

11. dzialalno:i6 w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

17. dzialalnoSi w zakresie ratownictwa i ochrony ludno6ci;

13. dzialalno6i na rzecz ochrony praw dziecka;

1"4. przeciwdzialanie uzaleznieniom i patologiom spolecznym;

15. dziatalnoSi w zakresie rewitalizacji;

s5
Fundacja realizuje swe cele poprzez'.

1. udzielanie pomocy prawnej osobom niepelnosprawnym;

2. organizowanie imprez integracyjnych dla os6b zagrozonych wykluczeniem spotecznym;

3. udzielanie pomocy materialnej, osobom niepetnosprawnym;

4. udzielanie pomocy medycznej i rehabilitacyjnej osobom niepelnosprawnym;

5. wszechstronne wspieranie osdb niepelnosprawnych;

6. udzielanie pomocy prawnej, materialnej, medycznej i rehabilitacyjnej oraz organizowanie imprez

integracyjnych, warsztatow i seminariow dla os6b w wieku emerytalnym;

7. udzielanie pomocy materialnej i prawnej plac6wkom zajmujqcym siq naukq, edukacjq, oSwiatq i

wychowaniem dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej;

8. organizowanie kolonii, potkolonii i innych form wypoczynku dla dzieci i mlodziezy

niepelnosprawnej;

9. organizowanie imprez, balow, festynow charytatywnych zwiqzanych z kulturq i sztukq oraz

propagowanie informacji o ochronie dobr kultury i dziedzictwa narodowego;

10. organizowanie imprez sportowych oraz finansowanie sprzqtu zwiqzanego z kulturq fizycznq i

sportem na rzecz osob niepelnosprawnych;

11. organizowanie wycieczek i propagowanie wiedzy w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

12. organizowanie szkolen i pokazow z zakresu ratownictwa i ochrony ludno:ici;

13. organizowanie szkoleri i aktywne dziatanie na rzecz ochrony praw dziecka;

L4. prowadzenie edukacji z zakresu profilaktyki alkoholowej;
15. udzial w projektach zwiqzanych z rewitalizacjq;

Rozdzial lll. Majqtek idochody Fundacji

57
Majqtek Fundacji stanowi fundusz zaioZycielski w kwocie 10000 zl (dziesiqc tysiqcy ziotych) oraz inne

mienie nabyte przez Fundacjq w toku dzialania.

tu



W zakresie dysponowania majqtkiem Fundacji wprowadza siq zakaz:

1. udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiqzari majqtkiem Fundacji w stosunku do jej

cztonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownikow oraz os6b, z kt6rymi czlonkowie, czlonkowie organ6w

oraz pracownicy Fundacji pozostajq w zwiqzku mat2eriskim, we wsp6lnym po2yciu albo w stosunku

pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej

do drugiego stopnia albo sq zwiqzani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej

,,osobami bliskimi";

2. przekazywania majqtku Fundacji na rzecz jej cztonk6w, czlonk6w organow lub pracownikdw oraz

ich os6b bliskich, na zasadach lnnych niz w stosunku do osdb trzecich, w szczeg6lnoici, je2eli

przekazanie to nastqpuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majqtku Fundacji na rzecz czlonkow, cztonk5w organow lub pracownik6w oraz

ich osdb bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, chyba ze to wykorzystanie

bezpoSrednio wynika z celu statutowego;

4. zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych uczestniczq cztonkowie Fundacji, czlonkowie
jej organ5w lub pracownicy oraz ich osob bliskich, na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b

trzecich Iub po cenach wyiszych ni2 rynkowe.
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1. Przychody Fundacji pochodzq z:

a. darowizn, spadkow, zapisow,

b. dotacji i subwencji od osdb prawnych,

c. zbidrek i imprez publicznych

d. majqtku fundacji,

e. odsetek i lokat bankowych,,

2. Calo(i przychod6w uzyskiwanych przez Fundacjq jest przeznaczana wylqcznie na dziatalno(i
statutowQ.

9e
Osoby fizyczne i prawne, kt6re dokonujq na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub
tqcznej w wysoko6ci r6wnej co najmniej 100002t, a w przypadku osdb zagranicznych 5000 dolar6w

USA uzyskujq, o ile wyrazE stosownE wolq, tytut Donatora Honorowego Fundacji. Tytul donatora ma

charakter osobisty.

Rozdzial lV. Organy Fundacji

510
Organami Fundacji sq:

a. Zarzqd Fundacji, zwany dalej Zarzqdem,

b. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radq.

w



ZarzEd Fundacji

s11
3.. Zarzqd fundacji powolywany i odwotywany jest przez Fundatora.

2. Prezesem ZarzEdu jest z urzqdu Fundator, chyba 2e powola on do tej funkcji innq osobq, ktora
wyrazi na to zgodq.

3. Zarzqd skfada siq z dwoch osob a w jego skiad wchodzq Prezes Fundacji oraz Wiceprezes Fundacji.

4. Wiceprezesa powoluje iodwoluje Fundator.

5. Powolanie do Zarzqdu nastqpuje na czas nieokre(lony.

s12

L. Zarzqd kieruje dziatalnoSciq Fundacji i reprezentuje jq na zewnqtrz. W zakresie swojej dzialalno6ci

Zarzqd podejmuje uchwaly. Uchwaly Zarzqdu zapadajq zwyklq wiqkszo6ciq gfos6w, w przypadku o

rownoSci glosow, decyduje glos Prezesa Zarz1du.

s13

1. Kompetencje Zarzqdu Fundacji w zakresie kierowania dzialalno6ciq Fundac.ii obejmujq:

a) opracowanie wieloletniego programu dzialania Fundacji;

b) uchwalenie rocznego planu dzialalno6ci Fundacji;

c) uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;

d) sprawowanie zarzqdu nad majqtkiem Fundacji;

e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadk6w i zapis6w;

f) gospodarowanie majqtkiem Fundacji i rozporzqdzanie nim;
g) ustalanie wielko6ci zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkoS6 (rodk6w na wynagrodzenia i

nagrody dla pracownikSw Fundacji, zatrudnionych w dzialalno6ci statutowej.

2. Czlonkowie Zarzqdu mogE otrzymywai wynagrodzenie z tytutu petnienia swoich funkcji.

3. Cztonkowie Zarzqdu nie mogq byi osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo

umySlne 6cigane z oskar2enia publicznego lub przestqpstwo skarbowe.

s14
Zarzad Fundacji reprezentuje Fundacjq przed sqdem.

Rada Nadzorcza

sls
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru, kontrolifinansowej Fundacji.

2. Do zakresu dzialari Rady Nadzorczej nale2y:

a) badanie sprawozdari finansowych Fundacji, jej bilans6w i rachunk6w wynikow;

b) sprawowanie bieiacej kontroli finansowej;

c) przedstawianie Zarzqdowi Fundacji wynik6w badania ikontroli wrazz wnioskami;

3. W ramach bieiqcej kontroli finansowej Fundacji czlonkowie Rady Nadzorczej mogq w ka2dym



czasie przeglEdai dokumenty finansowe Fundacji i stan kasy oraz 2qdad od czlonk6w Tarzqdu

informacji i wyja6nieri.

4. W sklad rady Nadzorczej wchodzi trzech czlonkdw powotywanych i odwotywanych przez

Fundatora.

5. Kadencja czlonkSw Rady wynosi 2 lata.

6. W zakresie swojej dzialalno(ci Rada moze podejmowai uchwaly. Uchwaty Rady zapadajq zwyktq

wiqkszoiciq glos5w.

7. W Radzie czlonkowie:

a) nie mogq byi czlonkami organu zarzqdzajqcego ani pozostawai z nimi w zwiqzku mal2eriskim, we

wsp6lnym po2yciu, w stosunku pokrewiedstwa, powinowactwa lub podlegloici slu2bowej;

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umySlne Scigane z oskar2enia

publicznego lub przestgpstwo skarbowe;

c) mogq otrzymywai z tytulu pelnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych koszt6w lub

wynagrodzenie w wysokosci nie wy2szej ni2 przeciqtne miesiqczne wynagrodzenie w sektorze

przedsiqbiorstw ogloszone przez Prezesa Gtownego Urzqdu Statystycznego za rok poprzedni.

8. Cztonkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego ustqpienia, zgloszonego pisemnie do Przewodniczqcego Rady;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za przestqpstwo

popelnione z winy umyilnej;

c) odwolania, o ktdrym mowa w punkcie 4. niniejszego paragrafu;

d) 6mierci czlonka.

Spos6b reprezentacji oraz zaciqgania zobowiqzaf majqtkowych

s16
Do skladania oSwiadczei woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majqtkowych, uprawnionych
jest dw6ch czfonk6w zarzqdu dzialajqcych lqeznie.

Zmiana statutu

s17
Zmiany statutu nie mogq w znaczqcy sposdb naruszai cel6w Fundacji.

s18
Zmiany statut mo2e dokon ac Zarzqd Fundacji w drodze uchwaly podjgtej zwyklq wiqkszo5ciq gfosow,

po zasiqgniqciu opinii Rady nadzorczej.
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Rozdzial. V. Postanowienia ko6cowe

s19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiqgniqcia cel6w, dla kt6rych zostala ustanowiona lub w razie

wyczerpania siq jej (rodkow finansowych i majqtku.

2. O likwidacji Fundacji Zarzqd zawiadamia ministra wia6ciwego do spraw rodziny i polityki

spolecznej.

3. Decyzjq o likwidacji podejmuje Zarzqd Fundacii w drodze jednomy6lnej uchwaty-

4. Srodki finansowe imajqtek pozostaty po likwidacji Fundacji mogq zostat przeznaczone mocE

uchwaty Zarzqdu na rzecz dzialajqcych w RP organizacji o zbli2onych celach z zastrzeieniem Art. 5 ust.

4 ustawy o fundacjach.

s20
1. W przypadku Smierci Fundatora, Fundacja ulega likwidacji.

Z. Zarzqd powiadamia o likwidacji Fundacji ministra wfa3ciwego do spraw rodziny i polityki

spotecznej.

921
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy ustawy o

fundacjach.

922
Statut wchodzi w 2ycie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sqdowego.
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