Statut Fundacji „Ubierz Drugiego"
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja „Ubierz Drugiego", zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Lucynę Melcer, Marię JaniszewskąHejnik i Ewę Rogólską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 2a, przed notariuszem Marią Cegielską dnia 8 marca
2011r., repertorium A 1288/2011 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
3. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Karczew.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć jednostki organizacyjne.
§ 4.
1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
§ 5.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji
celów fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celem Fundacji jest :
1. Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom najuboższym i
potrzebującym.
2. Organizowanie samopomocy środowiskowej.
3. Pomoc ofiarom wypadków losowych i klęsk żywiołowych.
4. Wspieranie ochrony środowiska poprzez uruchomienie wtórnego wykorzystania rzeczy codziennego
użytku.
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§ 7.
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. Gromadzenie informacji o potrzebach pomocy.
2. Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy.
3. Udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej osobom fizycznym, placówkom pomocy
społecznej , oświatowym i wychowawczo-opiekuńczym oraz instytucjom i organizacjom prowadzącym
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
4. Organizowanie zbiórek publicznych.
5. Organizowanie

imprez

kulturalno-oświatowych

i

kampanii

informacyjnych

mających

na

celu

propagowanie idei Fundacji oraz uzyskanie dochodów na rzecz Fundacji.
6. Promocję i organizację wolontariatu.
7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
§ 8.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność, innych osób i instytucji. zbieżną z jej
celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10.
1. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszy oraz dochodów uzyskanych przez Fundację, na
zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a)

krajowych i zagranicznych spadków, zapisów, darowizn,

b)

dotacji, datków i subwencji,

c)

wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację,

d)

odsetek i depozytów bankowych,

e)

dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych,

f)

dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych
bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
§ 11.
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
dowolnego z celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
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§ 12.
W przypadku powalania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste,
że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe,
§ 13.
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 Zarząd 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, zwanych 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 bezpośrednio
wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów. w których uczestniczą członkowie
Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Władze Fundacji
§ 14.
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji
§ 15.
1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy i składa się z: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. Zarząd zostaje
powołany przez Fundatorów na czas nieokreślony.
2. Prawo odwoływania Zarządu Fundacji i poszczególnych jego członków oraz powoływania następnych
Zarządów lub poszczególnych ich członków przysługuje Fundatorom.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
4. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
a)

złożenia rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do Fundatorów,

b)

śmierci,

c)

skazania prawomocnym wyrokiem.

6. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu są odwoływani przez Fundatorów
w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Odwołanie następuje w przypadku:
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a)

choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

b)

nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

c)

istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,

d)

zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 16.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a)

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

b)

uchwalanie regulaminów;

c)

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

d)

dokonywanie wyboru przedsięwzięć i projektów realizowanych i wspieranych przez Fundację w celu
osiągania jej celów statutowych zgodnie z misją Fundacji, programami działalności, Statutem oraz
aktualnie obowiązującym prawem;

e)

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

f)

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

g)

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

h)

udzielania pełnomocnictw;

i)

tworzenie i organizowanie biura Fundacji oraz niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek
i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad
i zakresu działania:

j)

dokonywanie zmian w statucie Fundacji;

k)

występowanie z wnioskiem w kwestii połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego
członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań
Fundacji.
6. Zarząd zobowiązany jest corocznie przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji oraz sprawozdanie finansowe (bilans).
7. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich
zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

Sposób reprezentacji
§ 17.
1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
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2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 100 000 złotych
oświadczenia woli składa Prezes Fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 18.
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
-

usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych;

-

sprzedaży detalicznej i hurtowej odzieży;

-

sprzedaży detalicznej i hurtowej pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego;

-

sprzedaży detalicznej i hurtowej gier i maskotek z logo Fundacji;

-

działalności rozrywkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych polegającej na organizowaniu imprez,
koncertów, konkursów;

-

sprzedaży książek, wydawnictw i innych materiałów dydaktycznych Fundacji;

-

sprzedaży darów otrzymanych w formie rzeczowej.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zarząd Fundacji przeznacza na rozpoczęcie działalności gospodarczej kwotę 1400 zł pochodzącą
z funduszu założycielskiego Fundacji.
5. Zarząd Fundacji ustalą rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na ' wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych przy działalności gospodarczej Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 19.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów
określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją
§ 20.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
§ 21.
W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa.

Likwidacja Fundacji
§ 22.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie
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wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorami Fundacji są członkowie jej ostatniego Zarządu.
§ 23.
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy
obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez
Fundatorów.
§ 24.
Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznacza się na cele charytatywne,
zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
§ 25.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tekst przyjęty uchwałą Fundatorów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
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