Statut Fundacji Zielony Promień

I Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Zielony promień” zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest
przez: Grzegorza Korwin-Szymanowskiego zwanego dalej fundatorem.

§2
Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 21 lipca 2014 roku przez
Rafałała Wandora - notariusza w Raszynie, prowadzącego Kancelarię Notarialną na zasadach
spółki cywilnej w Raszynie przy Alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć), za
Repertorium A Nr 1926/2014.

§3
1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.
U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m. Płocka
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja ma osobowość prawną.
5. Siedzibą Fundacji jest wieś Kępa Polska
6. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Pracy i
Polityki Społecznej

§ 4.
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja moŜe uŜywać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
(wzór znaku graficznego znajduje się w aneksie nr 1)
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§5
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów moŜe ona prowadzić działalność takŜe poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja moŜe przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
3. Fundacja moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
4. Działalność statutowa Fundacji moŜe być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności poŜytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umoŜliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości

II Cele i zasady działania Fundacji
§ 6 Działalność statutowa - Działalność obligatoryjna.
1.Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności
poŜytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które
mają wpływ na redukcję zjawiska wykluczenia społecznego, wzrost poziomu kultury,
edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronność kraju.

2. Celem Fundacji jest działanie na rzecz następujących zadań poŜytku publicznego:
a) budowanie relacji społecznych pomiędzy osobami 50 + i przedstawicielami innych
pokoleń,
b) przekazywanie wiedzy dotyczącej rozumienia procesów kulturalnych społecznych
oraz gospodarczych,
c) zachęcanie osób z grupy wiekowej 50 + do aktywnej działalności w organach
społecznych i samorządowych,
d) poszukiwanie pól aktywności, w których osoby z grupy wiekowej 50+ mogą
działać na rzecz rozwoju własnego i społeczności,
e) propagowanie zdrowego stylu Ŝycia polegającego na fizycznej i umysłowej
aktywności oraz zmianie nawyków Ŝywieniowych,
f) propagowanie szerszego korzystania z dóbr kultury, propagowanie rozwoju
osobistego i samodoskonalenia,
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g) wyrównanie statusu kobiet i męŜczyzn w Ŝyciu publicznym i zawodowym,
h) rozwijanie umiejętności społecznych w tym szczególnie komunikowania się oraz
postepowania w sytuacjach stresowych,
i) propagowanie działań na rzecz środowiska i upowszechniania postaw
proekologicznych,
j) propagowanie idei jedności europejskiej oraz tolerancji dla ludzi o odmiennej
kulturze
k) animowanie lokalnych działań społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz
archiwizowanie i upowszechnianie wiadomości z dziedziny kultury i historii
regionalnej,
l) udzielanie wsparcia psychologicznego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji z
powodów ekonomicznych, w tym bezrobocia, patologii środowiskowych,
niepełnosprawności oraz problemów związanych z wiekiem,
m) propagowanie transparentności w Ŝyciu społecznym i politycznym oraz
powszechnego dostępu do informacji,
n) działanie na rzecz rozwoju umiejętności twórczych i rozumienia sztuki
o) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności artystycznych,
p) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
q) niesienie pomocy finansowej dzieciom oraz osobom z grupy 50 + szczególnie
uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
s) udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
t) wpieranie placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych w procesie
wychowawczym i edukacyjnym,
u) działanie na rzecz readaptacji osób skazanych i byłych osadzonych,
v) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, edukacyjnego, psychologicznego
rodzinom osób osadzonych,
w) udzielanie pomocy polskiej mniejszości poza granicami Polski,
x) rozwoju idei wolontariatu szczególnie wśród osób z grupy 50 +

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działalności szkoleniowej i warsztatowej;
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2. Organizację akcji i kampanii społecznych, zgromadzeń publicznych, oraz wystaw i
koncertów, spotkań, warsztatów, wykładów, wystaw i plenerów artystycznych i wyjazdów
studyjnych oraz wycieczek;
3. Organizację gier terenowych i zespołowych dla grup docelowych w lokalnych
społecznościach;
4. Prowadzoną działalność wydawniczą, materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych oraz
katalogów wystaw, zbiorów poezji, albumów fotograficznych i innych publikacji związanych
z promocją kultury;
5. Organizację wyjazdów dla dzieci, młodzieŜy i osób z grupy 50 + słuŜących realizacji celów
statutowych;
6. Organizację rocznic i obchodów wydarzeń historycznych związanych z waŜnymi
wydarzeniami w Ŝyciu społeczności lokalnych i kraju;
7. Materialne wsparcie młodzieŜy oraz osób 50 + w sprawach związanych z krzewieniem
kultury, edukacją, twórczością, samorozwojem, opieką zdrowotną oraz zapewnieniem
bezpieczeństwa socjalnego osobom w trudnej sytuacji finansowej;
8. Organizacja wymian międzynarodowych, jako sposobu wzajemnego poznania i wymiany
doświadczeń członków lokalnych społeczności;
9. Wspieranie władz lokalnych w zakresie badania oraz realizowania potrzeb środowiska
lokalnego;
10. Przekazywanie opinii i stanowisk uwzględniających interesy osób z grupy 50 + i
środowiska lokalnego organom i podmiotom prowadzącym prace ustawodawcze;
11. Prowadzenie działań doradczych w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, zdolności
twórczych, zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystania z dóbr kultury;
12. Prowadzenie badań naukowych słuŜących planowaniu i realizacji zadań Fundacji ;
13. Tworzenie kół zainteresowań w placówkach oświatowych i gminnych ośrodkach kultury;
14. Działalność stypendialną skierowaną na wspieranie młodzieŜy i osób z grupy 50 + w
zakresie rozwoju osobistego.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieŜną z jej celami.

III Majątek i dochody Fundacji
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§ 14
1. Majątek Fundacji tworzy fundusz załoŜycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych) przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz inne
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób prawnych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) odpłatnej działalności poŜytku publicznego,
f) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
g) operacji finansowych,
h) nawiązki sądowe,
i) granty,
j) dotacje,
k) sponsorzy.
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, Ŝe stan czynny spadku znacznie przewyŜsza długi
spadkowe.

§ 15
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być uŜyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

IV. Władze Fundacji
§ 16
Władzami Fundacji są:
1. Rada Fundacji zwana dalej „Radą”
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2. Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.
Rada Fundacji.

§ 17
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych przez Fundatora.
3. Członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością co najmniej 2/3 głosów przy kworum
wysokości 3 członków Rady.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie moŜe nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, lub w wyniku wyraŜonej pisemnie
woli fundatora.
6. Nie moŜna łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji
7. Członkiem Rady nie moŜe być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
8. Rada stosunkiem 2/3 głosów, przy kworum wysokości 3 członków,
wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy
kworum wysokości 3 członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
4. Kadencja w Radzie trwa cztery lata.

§ 19
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Do zadań Rady naleŜy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieŜącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.

§ 20
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. śądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

VI Zarząd Fundacji
§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z od 3 do 7 osób powoływanych przez Radę Fundacji na
dwuletnią kadencję w drodze uchwały podjętej stosunkiem 2/3 głosów członków Rady przy
kworum wysokości 3 członków Rady..
2. JeŜeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy
zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w
składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków
kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu moŜna pełnić przez więcej niŜ jedną kadencję.
4. Prezes zarządu jest wybierany przez Radę Fundacji większością głosów.
5. Zarząd moŜe dokonać zmiany Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów przy kworum
wysokości 3 członków Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w skutek śmierci, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub
odwołania przez Radę Fundacji.
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7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady.

§ 22
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu naleŜy w szczególności:
1. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
2. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników
Fundacji;
3. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
4. Występowanie z wnioskiem i wyraŜanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;
5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów.

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niŜ raz na
kwartał.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Prezesa. Do waŜności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu lub
uczestnictwo w głosowaniu pisemnym kworum wysokości 3 członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania
pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyraŜą zgodę na tę formę głosowania.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Do zwoływania posiedzeń Zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu oraz Rada.
6. Prezes Zarządu Fundacji oraz inni członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni. Umowę taką
zawiera Przewodniczący Rady Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji.
7. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.

8

VII Sposób Reprezentacji
§ 24
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeŜeniem ust. 2, moŜe składać kaŜdy
członek zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa Fundacji.

VIII Zmiana Statutu
§ 25
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany
statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i
określonych w akcie załoŜycielskim. Uchwałę o zmianie statutu Fundacji Rada Fundacji
podejmuje zwykłą większością głosów przy kworum wysokości 3 członków Rady.
.

IX Połączenie z inną fundacją
§ 26
1. Fundacja moŜe się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie moŜe nastąpić, jeŜeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§ 27
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

X Likwidacja Fundacji
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29
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Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 29
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliŜonych celach.
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