TEKST JEDNOLITY

Statut Fundacji „Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego”
w Łodzi
Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Arturem Strzępkiem w Kancelarii
Notarialnej w Łodzi, Rep A Nr 12258/13, w dniu 29 października 2013 roku.
Naše Finančné Družstvo z siedzibą w Stará L’ubovňa, 17 Novembra 539/4 064 01 Słowacja, jest osobą
prawną na mocy wypisu z rejestru handlowego Sądu Rejonowego Prešov, nr wniosku el-6181/2013/P.
Fundacja nosi nazwę „Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego” i dalej zwana jest
Fundacją.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z
instytucjami innych krajów.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§2
1. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U.
z 1991 r. Nr 46, poz. 206 z późn. zm.), i innych właściwych przepisach prawa polskiego na
podstawie postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja jest podmiotem praw i obowiązków oraz posiada zdolność do nabywania praw i
zaciągania zobowiązań w granicach obowiązującego prawa.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te
formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
§3
Państwowy nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa oraz inne organy
państwowe, jeżeli właściwe przepisy tak stanowią.
§4
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom nieposiadającym osobowości
prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

CELE I ZADANIA FUNDACJI
§5
Celem Fundacji jest:
1) popieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a zwłaszcza działalności społecznej,
informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej na rzecz rozwoju i demokracji w
Polsce, zmian kulturowych, moralności społeczeństwa oraz zbliżenia narodów i państw,
2) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) wspieranie uczniów szczególnie zdolnych i tych z problemami edukacyjnymi,
4) udzielanie pomocy i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty,
5) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery młodzieży uzdolnionej,
6) przygotowanie młodzieży akademickiej do podjęcia pracy, a także innych zadań intelektualnych,
promowanie przedsiębiorczości,
7) wspieranie i zatrudnianie nauczycieli.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności
statutowej pożytku publicznego w zakresie:
a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
b) rozwój edukacji uczniów,
c) zwiększenie możliwości podjęcia pracy przez nauczycieli,
d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
e) działalności charytatywnej;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
h) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
i) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
k) wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
m) promocji i organizacji wolontariatu;
n) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
o) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
p) rozpowszechnianie myśli Księdza Jana Twardowskiego,
q) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
§7
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz inne
mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§8
1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów lub innych przysporzeń
majątkowych,
b) subwencji osób trzecich,
c) ewentualnych dotacji i stypendiów państwowych, samorządowych, spółek i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji krajowych czy
zagranicznych, a także osób fizycznych,
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych,
f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
g) operacji finansowych,
h) zbiórek i imprez publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji 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.
4. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów
statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§9
Zabronione jest.:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Zarządu Fundacji, członków Komisji Kontrolnej Fundacji lub pracowników
Fundacji 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”;
2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Komisji
Kontrolnej Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków
Komisji Kontrolnej Fundacji, pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Fundacji;
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów
Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ORGANY FUNDACJI
§ 10
1. Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji,
2) Komisja Kontrolna Fundacji.

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Kontrolnej Fundacji.
§ 11
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od trzech do pięciu członków.
2. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Kadencja członków zarządu trwa cztery lata.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Prezesa pierwszego Zarządu i pozostałych członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, rezygnacji, śmierci członka Zarządu
albo wskutek odwołania przez Fundatora lub Komisję Kontrolną Fundacji.
7. Po zakończeniu kadencji Zarządu, kolejny Zarząd powołuje Komisja Kontrolna Fundacji.
§ 12
1. Zarząd Fundacji odbywa posiedzenia przynajmniej raz w kwartale i podejmuje decyzje w
bieżących sprawach wynikających z realizacji zadań statutowych Fundacji.
2. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się notatki i archiwizuje w biurze Fundacji.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
5. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.
7. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.
8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą w szczególności:
– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
– zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
– ustalanie wielkości zatrudnienia,
– nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich
wynagradzania, oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
– uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
– realizacja programów działania Fundacji,
– realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są sprzeczne z celami Fundacji bądź
postanowieniami przedmiotowego statutu,
– uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nieprzewidzianych Statutem;
9. Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może wystąpić do Fundatora o zgodę na połączenie
z inną fundacją.
10. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
11. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator.

§ 13
Zarząd Fundacji składa coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji Komisji Kontrolnej Fundacji.

§ 14
1. Komisja Kontrolna Fundacji jest organem kontroli Fundacji.

2. Komisję Kontrolną Fundacji, w składzie od dwóch do pięciu członków, powołuje na czas
nieoznaczony i odwołuje Fundator.
3. Komisja Kontrolna Fundacji podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji.
4. Komisja Kontrolna Fundacji działa stale i powinna odbywać robocze posiedzenia przynajmniej raz
w roku i następnie sporządzać sprawozdania, które należy archiwizować w biurze Fundacji.
5. Komisja Kontrolna Fundacji nadzoruje prace Zarządu Fundacji. W szczególności Komisja
Kontrolna bada coroczne sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji.
6. Komisji Kontrolnej przysługuje prawo przedstawiania w każdym czasie Fundatorowi zastrzeżeń
dotyczących działalności Zarządu Fundacji.
7. Komisja Kontrolna powołuje Zarząd, z wyjątkiem pierwszego, powołanego przez Fundatora. W
razie konieczności Komisja Kontrolna może odwołać jak również powołać do Zarządu Fundacji
inne osoby w trakcie trwania kadencji, w przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania członka
Zarządu.
8. Członkowie Komisji Kontrolnej Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, w związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
9. Członkowie Komisji Kontrolnej Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
ZMIANA STATUTU
§ 15
Zmiany statutu Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji, podejmuje Komisja Kontrolna Fundacji, z
własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu Fundacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub osiągnięcia celów, dla
których została ustanowiona. Fundator może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o likwidacji
Fundacji.
2. Likwidatorami fundacji są członkowie Zarządu Fundacji.
3. Do obowiązków likwidatorów Fundacji należy w szczególności:
a) likwidacja majątku Fundacji i kont bakowych Fundacji,
b) powiadomienie zainteresowanych ministrów,
c) informowanie Fundatora o przebiegu i zakończeniu procesu likwidacji,
d) wykreślenie Fundacji z wszelkich właściwych rejestrów publicznych.
4. Nadzór nad likwidacją Fundacji sprawuje Komisja Kontrolna Fundacji.
§ 17
Środki finansowe oraz składniki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną na cele
społeczne, wskazane przez Likwidatorów.

