Statut Fundacji Licytuje - Pomagam
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja Licytuje - Pomagam, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.
§2
Fundacja Licytuje - Pomagam ustanowiona zostaje przez Panią Dorotę Dżugan, zwaną dalej Fundatorką.
§3
Siedzibą Fundacji jest Wieliczka.
§4
Fundacja posiada osobowość prawną.
§5
Fundacja zostaje utworzona na czas nieoznaczony.
§6
Nadzór nad Fundacją pełni Minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
§7
1.
2.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§8

1.
2.

Fundacja może tworzyć ośrodki, biura, zakłady, filie, oddziały, a także przystępować do związków stowarzyszeń,
spółek i fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub z innymi podmiotami. Działalność gospodarcza
będzie miała charakter dodatkowy do działalności statutowej.
§9

1.
2.

Fundacja używa pieczęci o treści, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres oraz może zawierać znak graficzny i inne
dane identyfikacyjne.
Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 10

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
Rozdział II
Cele i zasady działania
§ 11

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;
i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
m) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
o) wypoczynku dzieci i młodzieży;
p) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
q) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
r) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
s) turystyki i krajoznawstwa.
§ 12
1.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne lub nieodpłatne:
a)

prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy
organizowane w kraju i za granicą, oraz w sieci Internet, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych,
b) wspieranie poprzez akcje informacyjne, organizacyjne, edukacyjne, finansowe i rzeczowe innych podmiotów,
prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
c) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku
publicznego,
d) rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego
i wspierania realizowanych przez nie celów,
e) wzmacnianie i rozwijanie działalności organizacji pożytku publicznego w Polsce,
f) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu oraz promocję i reklamę działań związanych z
celami Fundacji, w tym w prasie, radio, telewizji i w sieci Internet,
g) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego, podejmowanych także przez
podmioty niebędące organizacjami pożytku publicznego,
h) finansowanie nagród i stypendiów dla osób potrzebujących,
i) wspieranie i finansowanie wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc osobom społecznie wykluczonym,
chorym, w trudnej sytuacji życiowej, bezrobotnym, niepełnosprawnym i poszukującym pracy,
j) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym
prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
k) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi
organizacjami na tym polu,
l) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek
prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
§ 13
1.
2.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których
działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.
Fundatorka może wskazać osobę lub osoby, które będą wykonywały jego uprawnienia wynikające ze statutu.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 14
1.

2.

Majątek Fundacji na realizację jej zadań statutowych stanowi fundusz założycielski w wysokości 5.000,00 zł (pięć
tysięcy złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia, który stanowi wkład pieniężny Fundatorki, oraz
środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, oraz inne prawa majątkowe nabywane przez Fundację w toku jej
działalności.
Zarząd, w formie uchwały, może przeznaczyć dowolną część majątku Fundacji, o którym mowa powyżej, na
wykonywanie działalności gospodarczej, w granicach określonych w art. 5 ust. 5 Ustawy o fundacjach.
§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 16
1.

2.

Środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, grantów i subwencji,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) z majątku ruchomego i nieruchomego nabytego i będącego własnością lub będącego w użytkowaniu Fundacji,
e) dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
f) odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych,
g) dywidend i zysków z akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,
h) dochodów z działalności gospodarczej.
Fundacja zastrzega sobie prawo do pobierania części środków uzyskanych z danej zbiórki publicznej, określonej
procentowo w Regulaminie danej zbiórki.
§ 17

1.
2.

Z zastrzeżeniem par. 16 ust. 2, nadwyżka przychodów Fundacji nad kosztami w całości przeznaczana jest na
realizację celów statutowych.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi powyżej, jeżeli
ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem
inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie
przewyższa długi spadkowe.
§ 19
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej w wysokości,
co najmniej 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) lub, gdy idzie o osoby zagraniczne – równowartość tej kwoty w dewizach,
uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
§ 20
Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji
§ 21
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarząd).

§ 22
1.
2.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
Zarząd w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów Fundacji lub Fundatorki, kieruje całością spraw Fundacji i
podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności Zarząd prowadzi statutową działalność Fundacji, zarządza
majątkiem i dochodami Fundacji, decyduje o rozdziale środków finansowych i rzeczowych, podejmuje uchwały w
zakresie przeznaczenia i wykorzystania dochodów Fundacji.
§ 23

Nadto Zarząd Fundacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;
sporządza sprawozdanie z działalności Fundacji;
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
ustala wielkość i formę zatrudnienia oraz wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo – gospodarczej;
podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
dokonuje zmian w statucie;
decyduje o rozpoczęciu, zawieszeniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przez Fundację, a
także o zakresie tej działalności;
może zdecydować o utworzeniu Biura Fundacji służącego do obsługi działalności Fundacji przy realizacji jej
celów statutowych,
uchwala Regulaminy dla zbiórek oraz innych imprez publicznych.
§24

Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób.
Pierwszy skład Zarządu Fundacji wybierany jest przez Fundatorkę.
Członek Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.
Prezes Zarządu może w każdym czasie odwoływać i powoływać każdego z członków Zarządu.
Z zastrzeżeniem ust. 4 członkostwo w Zarządzie wygasa także na skutek dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji
członka Zarządu złożonej w formie pisemnej.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 25
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest
obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Prezes Zarządu określa funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu.
§ 26
Do reprezentacji w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie z
zastrzeżeniem ust. 2.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych nieprzekraczających kwoty 50.000 zł uprawniony jest Prezes Zarządu
działający samodzielnie. Do zaciągania zobowiązań przekraczających 50.000 zł uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.
§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
§ 28
1.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

2.
3.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub powołania,
o ile Zarząd Fundacji podejmie stosowną uchwałę. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i
uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.
Zarząd może zawrzeć umowę także z osobami trzecimi w celu obsługi działalności Fundacji za wynagrodzeniem.
Rozdział V
Zmiana statutu
§ 29

Zmiana statutu może dotyczyć każdego postanowienia, w tym także zmian celów Fundacji.
§ 30
Decyzję w sprawie zmiany statutu podejmują Fundatorka, osoby przez nią wskazane działający wspólnie, lub Zarząd
Fundacji.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe i likwidacja Fundacji
§ 31
1.
2.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
Sposób połączenia zostanie określony w uchwale Zarządu.
§ 32

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie aktualny cel Fundacji (z zastrzeżeniem § 29).
§ 33
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się środków
finansowych i majątkowych, lub z innych ważnych powodów.
§ 34
1.
2.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji lub Fundatorka.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przeznaczony na cele realizacji zadań określonych w statucie
Fundacji lub zasilenie innych podmiotów, których cele są zbieżne z celami Fundacji.
§ 35

3.
4.

Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
Do obowiązków likwidatora należy wyegzekwowanie wszystkich należności Fundacji oraz zapłacenie wszystkich
zobowiązań, a po dokonaniu tych czynności przekazanie pozostałego majątku na rzecz realizacji celów zbieżnych z
celami Fundacji.
§ 36

Fundacja składa corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 37
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

