Statut Fundacji Synergia

Postanowienia ogólne

s1

Adam PieszczuĘ Zlra,ny datej "Fundatorem'', ustanowił aktem notarialnym
Repeńorium A nr 2655 12008, spisanym w dniu 22.04.08 oraz aneksem do tego
aktu Repeńorium

A nr

2978 12008 spisanym w dniu 13.05.08 w mieszkaniu

prywatnym prry ul. Chmielowickiej

nr l0l2

przez notariusza Annę Niedużako

Fundację o nazwie: Synergia, Twanąw dalszej częścistatutu ś(Fundacją''.

1.

Fundacja prowadzi działalnośÓ na podstawie przepisów ustawy

z

o fundacjach (dz. U. nr 2I, poz. 97z poźn. zm), ustawy

o

działalnościpożytku publicznego

i o

z

dnia 06.04.1984 r.

dnia 24 kwietnia 2OO3 r.

wolontariacie' innych obowiązujących

przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Ż. Fundacja

jest apolityczna i nie związanazŻadnymwyznaniem'

$2
1.

Siedzibą Fundacji jest miasto opole.

Ż.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

$3

1. Terenem działalnościfundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwegorealizowania celów moze ona prowadzić
działalno śÓ także p o za grani cami Rzeczp

2.

o sp o

litej

Po

1

ski ej

.

Fundacja może dla celów współpracy z zagraricąposfugiwaó się tłumaczeniem nMW
w wybranych

j

ęzykach obcych.

{ą*,&.
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Fundacja moŻe ustanawiaó odznaki, medale honorowe
i wyróżnieniami, osobo m ftzycznym

i

ptzyznawać je vnaz z

i prawnym zasłużonyn dla fundacji.

Cele i zasady działania fundacji.

$s
1. Celem Fundacji jest prowadzenie dztałalności ukierunkowanej na potrzeby osób
zagroŻonych wykluczeniem społecznym, Za szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych w zakresie:

a)

działalnościspołecznej, w tym pomocy rodzinom

i

osobom w trudnej sy.tuacji życiowej

oraz wyrówny.wania szans tych rodzin i osób'

b)

działalnościcharytatyvmej,

c) ochrony i promocji zdrowia,
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
e)

nauki, edukacji, oświatyi wychowania,

D

promocji

i

organizacji wolontariatu.

$6

1. Fundacja realizuje cele statutowe ukierunkowane na potrzeby osób

zagroŻonych

wykluczeniem społecznym, ze szczegolnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych:
1) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

i

osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych todzini osób, popruez:

a) działania słuzące wyrównpvaniu szans grup słabszych lub zagtoŻonych wykluczeniem
społecznym ) ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
2) w zakresie działalnościcharytatyrłmej, popruez;
a)

zbiórki pieniędzy, kwesty, imprezy charytatywne,

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowra,popruez:
a) programy

profrlaktycznę i informacyjne,

t-tu
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ł)

w zakre s ie dziaŁatl

ch'
rta r ZecZ o s ób niepełno sprawny

p

oprzez:

wykluczeniem
psychologi cznę na TZę,Z osób zagrożonych
a) doradztwo zawodowe, prawne'
ględnieniem o sób niepełno sprawnych'
społecznym, Ze szazegolnym uwz

b)dziaŁat\asłużącerehabilitacjiosóbniepełnosprawnych,polegającenawsparciu
nego orazudziału w turnusach rehabilitacyjnych'
finansowym zakupu sprzętu rehabilitacyj
oŚwiaty i wychowaniapoprzez"
5) w zakresie nauki' edukacji,
i wydawnicze służącezdobywaniu i upowszęchnianiu
a) program y badavłcze, informacyjne
i osób
ochroną zdrowia' integracji środowisk
wiedzy na temat zjawisk związanych z
wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych'
niepełnosprawnych, przeciwdztałaniu

b)organizowanieiprowadzeniękursówiszkoieńdlaosóbzagrożonychwykluczeniem
społecznym, Ze szczególnym uwzględnieniem

o

sób niepełno sprawnych'

c)programystypendialneiszkoleniowedlaniepełnosprawnejmł'odzieŻyszkolneji
akademickiej.

z innymi

przedsięwzięó' Fundacja wspołdziała
2. oprócz reaitzacjiinicjowany chprzezsiebie
i prawnymi oraz jednostkami nie
instytucjami' orgatizacjami, osobami ftzycznymi

posiadającymiosobowościprawnejdlaosiąganiawspólnychcelówstatutowych.
WspołdziałanietomoŻemieódowoinycharakter,wszczególnoŚciwpostaciwsparcia

albo pomocy
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia

organizacyjI}ego' częŚciowego

z inny ch ŹródeŁ'
w uzyskaniu niezbędnych fundus zy

3. Fundacja

członkostwo w
realtzuje cele statutowe takŻe poprzez

zrzeszających fundacje polskie

i

organizacjach

zbieżnych lub
zagraniczne, o celach statutowych podobnych'

tożsamych z celem Fundacji'

4. W ramach

moŻe inicjowaó postępowanta
reaiizacji celów statutowych Fundacja
wymiaru sprawiedliwoŚci oraz
postępowań toczącychsię przed organami

i przystępowaó do

organami administracji publicznej

w

char

il<terue organizacji społecznej w sposób

i

na

ch przepi sach prawa'
zasadach określonych w obowi ązujący
byÓ interpretowane jako zastępowanie
5. Żadneprzejawy działalnościFundacji nie powinny
statutowych obowiązków'
insĘ'tucji pństwowych w spełnianiu ich
odpłatnie jak i
artykule będzie prowadzona zarówtlo
zym
niniejs
w
wskazana
6. Działainośó
nieodpłatnie.
//

/
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Majątek i dochody Fundacji
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1' Majątek Fundacji stanowią środki lrnansowe oraz nieruchomościi inne aktywa nabye
przez Fundację.

2. Furrdusz zaŁoŻycielski, w jaki Fundację wyposazył Fundator' wynos I00zł. (słownie; sto
złotych).
3. Srodki narea\izaĄę celów Fundacji i pokrycie kosŻów jej

działalnościpochodząz:

a.
b.

funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

c.

dotacji

darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranlcznych,

d. dochodów z

aktywów, nieruchomości otaz praw majątkowych,

w szczegóIności papierów wartoŚciowych i innych instrumentów finansolvych
dostępnych na rynku kapitałowym

e.

dochodów z datÓw, zbiórek i imprez publicznych

f.

odsetek i depozytówbankowych

g.
h.

dochody

ztyiiutdziału

w zyskach osób prawnych.

odpisów dokony.wanych na rzeczFmdacji

4. Darczynca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być

przęznaczone na określony rodzĄ działalnościFundacji. Zaruąd Fundacji moŻe nte przyjąć,
tego warunku' W takim wypadku Fundacja zwraca darczyncy przekazane przez niego środki.

Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określeniecelu ich wykorzystania, Fundacja moze
przeznaczyć je na dowolny cel statutowy'
5. Fundacja nie ma prawa
a)

podejmowaria działan polegających na:

udzielaniapożyczeklub zabezpieczeniazobowiązanmajątkiem organtzacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w zwlązkumałżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są

zwtązani ztyfińuprzysposobienia, opieki lub kurateli' zwanych dalej'r,osobami bliskimi'',

b) przekazł'wania majątku

na tzecz ich członków,

członko* o.gu.rÓl" lub pracowników oraz

ich osób bliskich, na zasad,ach innych niź w stosunku do osób trzę|ich, w szczególności jeŚli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

il-

t!

(ąlr,r}ł, *il7
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c) wykorzystywania majątku na rzęcz członków' członków organów lub pracowników oraz

ich osob bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba Żę to
wykorzystanie bezpośredniowynika ze statutowego celu organizacji aibo przedmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których lczestntczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, iur zasadach inrr.v*łłrriż
łl, stł:s**krl dcl *sÓłr trz*cich lub ;:ł: c*na*lt r.v"vżsr"vcl"l niz r.vnki:r'r'e.
6' Fundacja odpowiada za swoje całym swoim majątkiem.

7. Fundacj amoŻe prowadzió działainoŚó gospodarcząw rozmiarach sŁuŻących realizacji
celów statutowych, przy czym cały dochó d przeznacza na działalnoŚó statutową.

s8
Fundacja może gromadziÓ swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właŚciwych bankach

z

godnie z przepisami polskiego prawa dewizowe go.

se

1. Fundacja sporządza roazne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności'
z zasttzeŻeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomoŚci w sposob
umoŻliwiaj ący zapoznanie się ztym sprawozdanrcmprzez zainteresowane podmioty.

2. Fundacja

sporządza

t

ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy

obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszęnia nie wynika

z

przepisów o rachunkowości.

Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, wskazane w art 12 ustawy
06.04.L984 r. o fundacj ach (dz. U . nr 2I, poz.

97

z dnia

z poźn- zm)

4' Fundacja, ntezaIeŻnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje
ministrowi właŚciwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa

wust. 1i2.

Ą,rrb
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Władze Fundacji

$10
organami Fundacji są:

1.

Zarząd Fundacji,

Ż. Rada

Fundacji.

Zarząd Fundacji

$11

1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu członków powoływanych przez
Fundatora na czteroletnią kadencj ę z vłyjąkięm Prezesa Zaruądu który powoływany
jest na czas nieokreŚlony.

2.
3.
4.
5

.

6.

Funkcję członkaZatządumoŻnapełnió przez więcej niż jedną kadencję.
ZarządmoŻe wybraó Ze swego gronajednego lub dwóch wiceprezesów.
Fundator moŻe powołać siebie naPtezesa ZnząduFundacji.
Zarząd moŻe pobieraó wynagrodzenie za działania na rzęcz fundacj i.

Członk*wie Zarządu Fundacji nie magą

by'"Ć

skazani prarvornocnym wyrokiem za

przestępstwo urn5lś1ne ścigan*z oskarż*nia public:nrego l*b przestępstwo skarb*lve.

s12

1.

Zarząd kieruje działalnościąFundacji i reprezenĘ e jąna zevłnąttz.

2.

Do

zadań Zarządu naleŻy w szczególności :

a.
b.

bieŻąca działalnośóFundacj i,

uchwalanie rocznych planów działaniaFundacji oraz planów finansowych,

ą,fu ,*

CrLĄtrona'zl.
t//
It/

c.
d.
e.

uchwalanie regulaminów,
Sprawowanie zarządumajątkiem Fundacji,

podejmowanie decyzji

we wszelkich

sprawach

nie

przekazutych do

kompetencji innych organów,

f.

podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych orgarizacji oraz
o ich tworzeniu,

g.
h.
a
J.

przyjmowanie darowizn, spadkÓw i subwencji,
występou'anie z wnioskiem w sprarł,ie zmtar. statutu Fundacji.

Zaruąd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zv,ykłą większością
głosów; w razie równej ltczby głosów decyduje głos ma Prezesa Zarządu.

Zarządzwołlje posiedzeniaZarząduw formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.
Zarząd moŻe powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą Spraw

4.
5.

na7eżących do zadan Fundacji.

Zarząd składa corocznie właściwemuministrowi sprawozdanie zę swojej działalności

6.

w trybie określonym przezUstawę.

Do oceny podejmowanych ptzez Fundację przedsięwztęć Zarząd, moŻę powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlęcaÓ im

7.

wykonanie

o

dpowiednich opracow an, analtz, raportów lub opinii.

Rada Fundacji

s13
1.

Rada Fundacji jest organem kontrolnym.

Ż.

Rada Fundacji składa się zttzechdo pięciu członków.

J.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady
na miejsce osób, które przestały pełnió tę funkcję lub dla tozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.

4.

W

szczegóinie uzasadnionych przypadkach odwołanie czŁonka Rady i ptzez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie' moŻe nastąpić w wyniku uchwały podjętej
j

5.

edno gło śnie pr zez pozo stałych członków

Rady Fundacj i.

Rada wybielaze Swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady
kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołląe i przewo dniczy zebraniom
Rady.

,.'/,

.,,/'-.
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6.

Członkostwo

w Radzie

Fundacji ustaje

w

przypadku pisemnej

z człotkostwa lub śmierci członkaRady.
7.

Członkowie Rady Fundacji:

a. nie

mogą być, człottkani Zarządu Fundacji ani pozostawaĆ z

Zarządu Fundacji w zr.viązku małzeńskirn" rł,e łvspólnym pożyciLl"
pokrewieństwa, powinowactwa lub podle gło ścisł użbo rł' ej,
b.

nie mogą byó skazani prawomocnym wyrokiem za ptzestępstwo
Ścigar:e z

c.

um3.'ślne

askarzełia pribl'icznego lub przestępsfwo skar-bou.e,

z tyilłu pełnienia funkcji

mogą otrzymywaÓ

członka Rady Fundacji zwrot

uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji,
w'vnagrodze:rie
wl'łagrodzenie

w

r,v

lrrb

wysokościnie w-ł-ższejrriz przeciętłre miesięczne

sektorze przedsiębiorstw ogłoszłrLeptzezPręzęsa GłÓwrregrł

[.Irzędu Statysfcznego za rok poprzedni.

$14
1.

Rada Frrndacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.

Radę Fundacji zrvołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatyłry albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

J.

Rada Fundacji podejmuje wszelkie działania w formie uchwał - zvłyhJą większością

głosów;

w razie

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada

Fundacji sprawując swe funkcj e może korzystać z opinii i ocen powołyr,vanych w tym
celu specjalistów.

s1s
Do zadanRady naleŻy w szczegóLności:

1.

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalnościFundacji,

2.

opiniowanie głównych kierunków działalnościFundacji,

3

.

4.
5.

opiniowanie wieloletnich program ow działartia Fundacj i,

*/fw

doradzanie Zarządowi Fundacji wbteŻącej działalnościFundacji,

wytażanie opinii w SprawachprzedłoŻonych jej przezZarząd',

[ąu
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6.

Dokonywanie corocznej kontroli dziaŁań Zatządu w formie odpowiedniej uchwały

i

zatwierdzanie sprawozdania Zarządu

z działaInościzakażdy rok

dztałania Fundacji

oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
7.

opiniowanie sprawozdań, które Zarząd składa corocznie właściwemuministrowi.

8.

Zatwier dzanie

ro

cznego sprawozdania

fi

nansowe go Fundacj i.

$16
Rada Fundacji w celu wykonyrvania swoich zadanotrzymuje

od,

ZarząduFundacji wszystkie

niezbędne materiały oraz dokumenty dotyczące działaInoŚci Fundacji. W wypadku uznania

ptzęz Radę Frindacji,

iŻ przedłozone

materiały oraz dokumenty dotyczące działalnoŚci

Fundacji są niewystarczające, Zarząd na wniosek Rady Fundacji dokona ich uzupełnienia
w terminie nie dłuższrłrnniŻ 14 dni.

Sposób Reprezentacji

s17

1. oświadczenie woli w imieniu

Fundacji,

z

zasttzeŻeniem ust. 2, sl<ładają dwaj członkowie

Zarządu w tym prezes Zarządu dziaŁając łącznie.

2. W sprawach

dotyczących zatrudnienia pracowników otaz w sprawach nie związanych z

zaciąganiem zobowiązń majątkowych powyżej 3.500,00 (trzy tystące pięćset złotych
00/100 ) oŚwiadczenia woli w imieniu Fundacji moŻe składaó jednoosobowo Prezes lub
wiceprezes Fundacji.

Zmiana Statutu.

s18

1. Zmian w

statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmłany statutu mogą d,otyczyć, celów dla

realizacji, których Fundacja zostałaustanowiona i określonych w akcie zaŁożYilskim.
/,

{r,

/f
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Połączenie z inną Fundacją

sle
1.

2.

Fundacja może się połączyc z inną fundacją dla efekty'wnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie moze nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmtanie cel Fundacji.

$20
sprawach połączenia z inną Fundacją właściwyjest zarząd, przy czym jego decyzje
zapadająw drodze jednomyślnej uchwały zapozfiywną opinią Rady Fundacji.

W

Likwidacja Fundacji
$21
Zaruąd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Frrndacji w razie osiągnięcia celu,

1.

dla którego Fundacja

zostaŁa ustanowiona

lub w razie wyczerpania

środków

finansowych i majątku Fundacji.
IeŻeli po likwidacji Fundacji pozostaną środkifinansowe, zostatą one przekazane na

Ż.

cele poż1.tku publicznego lub innym, wskazanym przez Zarząd, Fundacji'
organizacjom pozy.tku publicznego działa1ącym na ter1.torium Rzeczpospolitej
Polskiej, których cele statutowe są podobne, zblizone lub tozsame do celów Fundacji'
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