Statut Fundacji graj Wysoko

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1.

Fundacja graj Wysoko, zwana w dalszej treści postanowień statutu Fundacji, ustanowiona
została aktem notarialnym Rep. A.3397/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 przez Fundatora, w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie.

2.

Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1985 r. o fundacjach,
wraz z późniejszymi zmianami oraz w niniejszym statucie.
§2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja prowadzi działalność także poza swoją siedzibą. W
przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie,
sekcje, placówki, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej poprzez tworzenie
Przedstawicielstw.
§3

1.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

2.

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

3.

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją właściwy jest Minister Edukacji Narodowej.
§4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się
znakiem graficznym.
II. CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA FUNDACJI
§5
1. Fundacja została powołana do realizacji następujących celów:
1.

Prowadzenie na rzecz młodych ludzi oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalności wspierającej i rozwijającej ich rozwój intelektualny, kulturalny i zawodowy.

2.

Przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze młodych ludzi oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.

Przygotowywanie młodych ludzi oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do
uczestnictwa w życiu społecznym, w tym życiu społecznym państw europejskich.

4.

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i umacniania wartości demokracji oraz
pokonywania barier społecznych i kulturowych poprzez edukację kolejnych pokoleń.

5.

Realizacja i promocja nowoczesnych form edukacji w oparciu o samodzielne myślenie,
kreatywność i kompetencje XXI wieku, skierowanych do młodych ludzi, ze szczególnym
uwzględnieniem osób podatnych na uzależnienia od substancji chemicznych oraz
uzależnienia behawioralne.
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6.

Wspieranie i realizacja idei edukacji „przez całe życie”, w tym wspieranie i promowania
nowoczesnych form edukacji w ramach budowania społeczeństwa wykorzystującego
nowoczesne technologie.
§6

2. Fundacja realizuje swoje cele wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:
1.

organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych, kiermaszy,
seminariów, konferencji oraz targów,

2.

prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie świetlic, placówek opiekuńczowychowawczych, prowadzenie działań typu "public relation",

3.

prowadzenie działalności naukowo-badawczej,

4.

oddziaływanie na administrację państwową i organizacje zawodowe oraz współdziałanie z
instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi w
związku z realizacją celów statutowych, w tym idei „edukacji przez całe życie”,

5.

prowadzenie serwisu internetowego,

6.

wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego poprzez
edukację i inspirowanie do działania,

7.

wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną,

8.

wspieranie rozwoju rodzin, a w szczególności aktywizację i edukację jej członków w
zakresie propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i
domowych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji w rodzinie osób starszych, oraz
wspieranie mężczyzn w roli aktywnego ojca.

3. Działalność statutowa może być prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego
oraz jako odpłatna działalność pożytku publicznego.
III. MAJĄTEK FUNDACJI
1. Majątek Fundacji stanowią:

§7

1.

środki pieniężne wniesione przez Fundatora.

2.

nieruchomości i ruchomości wniesione przez darczyńców - pochodzące ze spadków,
zapisów i darowizn, lub nabyte w inny sposób,

3.

środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, z
dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, z ofiar, darowizn, spadków i zapisów, ze
zbiórek publicznych i innych źródeł.

4.

Fundacja przyjmuje spadki, darowizny i zapisy z dobrodziejstwem inwentarza.
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§8
1. Darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych,
chyba, że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone środki ofiarowane
Fundacji.
2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1.

udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,

2.

przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,

3.

wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4.

zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
IV. WŁADZE FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA PRACY
§9

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, osoba ta pełni jednocześnie funkcję Prezesa
Zarządu.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. zakończenia okresu kadencji,
2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
3. odwołania przez pozostałych członków Zarządu,
4. śmierci członka Zarządu,
5. niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
6. istotnego naruszenia postanowień statutu,
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7. skazania uprzednio lub następczo prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
§ 11

1. Zarząd sprawuje bieżące kierownictwo nad sprawami Fundacji. W szczególności do kompetencji
Zarządu Fundacji należy:

1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, organizacja pracy, sporządzanie planów pracy i
budżetu,
2. realizacja celów statutowych,
3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,
4. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
5. zatrudnianie pracowników i wykonawców oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
6. uchwalanie Statutu Fundacji i dokonywanie zmian w Statucie,
7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym wybór Prezesa Zarządu,
8. przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań wymaganych stosownymi przepisami,
9. decydowanie o każdorazowym przyjęciu subwencji, darowizny, zapisu lub spadku,
10.ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich
umocowania,
§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, informując o terminie i miejscu posiedzenia wszystkich
członków Zarządu na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. W nadzwyczajnym przypadku, gdy członkowie Zarządu mają podstawy, by odwołać Prezesa,
posiedzenie zwołuje co najmniej dwóch członków Zarządu przesyłając informację o terminie i
miejscu posiedzenia pocztą elektroniczną wszystkim członkom Zarządu na co najmniej 14 dni
przed planowanym posiedzeniem.
4. W zakresie swoich właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą
większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Uchwały Zarządu
są podejmowane na posiedzeniu przy obecności co najmniej dwóch członków zarządu, bądź w
drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd; uchwała może być wynikiem głosów
oddanych częściowo na posiedzeniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. W
przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
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5. W przypadku uchwał mających na celu powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Zarząd
podejmuje decyzje wyłącznie na posiedzeniach zwykłą większości głosów, w obecności co
najmniej 2/3 składu Zarządu.
6. W przypadku uchwał mających na celu odwołanie lub powołanie Prezesa Zarządu, Zarząd
podejmuje decyzje wyłącznie na posiedzeniach, zwykłą większości głosów, w obecności co
najmniej 2/3 składu Zarządu.
7. W przypadku uchwał mających na celu powołanie członków Zarządu, gdy Zarząd jest
jednoosobowy, Prezes Zarządu może powołać wybrane przez siebie osoby jednoosobowo,
uwzględniając ich kompetencje i zaangażowanie w działalność III sektora.
8. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, a Prezes Zarządu ma zamiar zrezygnować z
pełnionej funkcji, ma on obowiązek, na minimum 30 dni przed planowaną rezygnacją, przesłać
do organu nadzoru - Ministra sprawującego nadzór nad Fundacją, stosowny wniosek o
powołanie nowego Zarządu, lub połączenie Fundacji z inną fundacją o zbieżnych celach
statutowych.
V. SPOSÓB REPREZENTACJI
§13

1.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych w wartości do
wysokości 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych), składać może każdy członek
Zarządu samodzielnie, powiadamiając o tym jednocześnie pozostałych członków Zarządu.

2.

W pozostałych sprawach, w tym w sprawach majątkowych przekraczających wartość
15 000 złotych (słownie piętnaście tysięcy złotych), oświadczenia woli w imieniu Fundacji
Zarząd składa dwuosobowo: przez Prezesa Zarządu oraz jednego z Członków Zarządu.
VI. LIKWIDACJA FUNDACJI
§14

1.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla
którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji.

2.

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz
wskazanych przez Zarząd Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

Statut Fundacji uchwalono w dniu 04-01-2019
Jego jednolita treść jest Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 1/2019 Rady Fundacji graj Wysoko
powziętej na posiedzeniu Rady w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.
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