STATUT FUNDACJI
„FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja o nazwie “Foundation For Corporate Social Responsibility”, zwana dalej “Fundacją”,
ustanowiona została przez Pana William C. Chasey, Pana Soren R. Rasmussen oraz nadzieja.pl Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Pana Josepha Smoczyńskiego. Fundacja
działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46,
poz. 203, z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Świdwin.
§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw polityki
społecznej.
§5
Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
§6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie oraz przystępować do spółek.
§7
Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem "FOUNDATION FOR CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY".
§8
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§9
Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zmianami).
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II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§10
Fundacja została powołana w celu:
1.

Organizowania i niesienia pomocy społecznej w ramach działalności pożytku publicznego,
skierowanej do osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i
materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów, uprawnień i
możliwości oraz wyrównywanie szans tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób
pochodzących z terenów wiejskich w województwie Zachodniopomorskim;

2.

Niesienia pomocy w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku życia,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

3.

Organizowania wypoczynku, zajęć, konkursów, warsztatów o charakterze edukacyjnym,
wychowawczym, sportowym, krajoznawczym, rekreacyjnym skierowanych do dzieci i młodzieży
do lat osiemnastu;

4.

Wspierania jednostek podległych administracji samorządowej (szkoły publiczne i niepubliczne,
ośrodki kultury, placówki opiekuńczo - wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, świetlice
wiejskie), w kontekście przyznawania świadczeń rzeczowych o charakterze materialnym, których
nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne zasoby i możliwości;

5.

Upowszechniania i promocji wśród przedsiębiorców i
odpowiedzialności społecznej i poszanowania etyki społecznej.

w

ich

środowisku

postaw

§11
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1.

Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami Fundacji;

2.

Świadczenie pomocy materialnej na rzecz osób fizycznych i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości oraz organizowanie akcji mających na celu modernizację i
polepszenie warunków mieszkalnych tych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
wiejskich;

3.

Zbieranie środków na pomoc w leczeniu i rehabilitacji osób fizycznych do osiemnastego roku
życia, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, której nie są w stanie zabezpieczyć
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

4.

Poszerzanie dostępu do usług medycznych, dentystycznych oraz innych świadczeń zdrowotnych
dla osób potrzebujących i pokrzywdzonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
wiejskich;

5.

Finansowanie nagród, stypendiów, organizowanie wypoczynku, wycieczek krajowych i
zagranicznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, w tym laureatów biorących udział w
konkursach organizowanych przez Fundację, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów
wiejskich;

6.

Organizowanie i udział w finansowaniu szeroko rozumianych programów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży, m.in.: zajęcia wokalno - taneczne, zajęcia teatralne, kursy i programy
językowe, wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, obozy sportowe i językowe, warsztaty plastyczne,
sportowe, kulinarne, kursy samodzielności;
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7.

Wspieranie organizacyjne i materialne jednostek podległych administracji samorządowej oraz
organizowanie akcji mających na celu modernizację i polepszenie ich stanu, którego nie są w
stanie samodzielnie zabezpieczyć przy użyciu własnych zasobów i możliwości, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek gminnych;

8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać organizacyjnie i materialnie inne
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;

9.

Dostarczanie biuletynów o działalności Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§12
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 złotych (słownie: pięć
tysięcy złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
§13
Dochody Fundacji pochodzą z:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Składek członkowskich;
Dotacji i darowizn pochodzących od firm członkowskich Fundacji;
Darowizn, spadków i zapisów, subwencji osób trzecich;
Świadczenia usług na rzecz Fundacji przez podmioty z nią współpracujące (działalność
„Pro Bono”);
Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
opłat i składek uiszczanych przez uczestników programów organizowanych przez
Fundację;
Z tytułu wpłat pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych oraz innych dochodów
przeznaczonych na realizację celów statutowych ogólnych i szczegółowych, o których mowa
w § 10 Statutu Fundacji;
Z tytułu uzyskanych grantów z Unii Europejskiej.
§14

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§15
Fundacja prowadzi gospodarkę Finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
§16
Fundacja nie może:
a)

udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 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",

b)

przekazywać majątku fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz
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ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)

wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)

dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. ORGANY FUNDACJI
§17
Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji, Komitet Fundacji.

V. ZARZĄD FUNDACJI
§18
Zarząd jest organem stanowiącym i wykonawczym Fundacji.

1.
2.
3.

Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków powoływanych przez Fundatora na
czas nieokreślony.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.
5.

6.

złożenia rezygnacji,
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie powierzonej
funkcji,
choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
nienależytego wypełniania powierzonej funkcji,
istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.
Prezes z grona Zarządu może wybrać wiceprezesów.
W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu może nastąpić na wniosek Prezesa
Zarządu w wyniku uchwały podjętej przez pozostałych jego członków. Na miejsce
odwołanego członka Zarządu pozostali członkowie Zarządu mogą powołać w drodze uchwały
nowego członka Zarządu.
Członkowie Zarządu nie mogą być karani za przestępstwa umyśle ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§19

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§20
Zarząd podejmuje wszystkie decyzje dotyczące Fundacji, w szczególności:
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sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
zarządza jej majątkiem,
przyjmuje darowizny i wszelkie wpłaty finansowe na rzecz Fundacji,
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji,
kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
podejmuje decyzje w przedmiocie rozdziału środków majątkowych zgromadzonych przez
Fundację.
§21

1.

2.
3.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał. W przypadku gdy w skład
Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania sprawami Fundacji.
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają:



w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie,
w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek
Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
§22

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

VI. RADA FUNDACJI
§23
1.
2.
3.

4.
5.

Rada Fundacji składa się z 15 członków powoływanych przez Zarząd na 7 lat. Funkcję członka
Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady Fundacji.
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn
wymienionych w § 18 ust. 3 lit. a - f.
W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego
głosowania pozostałych jego członków. Na miejsce odwołanego członka Rady pozostali
członkowie Rady mogą powołać w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów
nowego członka Rady.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§24

1.
2.

Rada Fundacji jest organem doradczym Fundacji.
Do kompetencji Rady Fundacji należą między innymi:



3.

opiniowanie sprawozdania z działalności Fundacji przedkładanego przez Zarząd,
opiniowanie przedkładanych przez Zarząd Fundacji długoterminowych i
krótkoterminowych planów rozwoju Fundacji, planów działań oraz innych
dokumentów przedkładanych do oceny przez Zarząd Fundacji.

Radę Fundacji zwołuje Zarząd w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
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VII. KOMITET FUNDACJI
§25
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komitet Fundacji składa się z co najmniej 2 członków powoływanych przez Fundatora na czas
nieokreślony. Funkcję członka Komitetu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członków pierwszego Komitetu Fundacji powołuje Zarząd Fundacji.
Członkostwo w Komitecie Fundacji ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Komitetu.
Członkowie Komitetu Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn
wymienionych w § 18 ust. 3 lit. a - f.
W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komitetu może nastąpić w wyniku tajnego
głosowania pozostałych jego członków. Na miejsce odwołanego członka Komitetu pozostali
członkowie Komitetu mogą powołać w drodze uchwały nowego członka Komitetu.
Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komitetu, Przewodniczący Komitetu
kieruje pracami Komitetu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom
Komitetu.
Komitet Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§26

1.
2.

Komitet Fundacji jest organem doradczym i nadzorczym Fundacji.
Do kompetencji Komitetu Fundacji należą między innymi:
 nadzór nad działalnością Fundacji,
 ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.

3.

Komitet Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
Członkowie Komitetu Fundacji:

4.

a)
b)
c)

nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Fundacji jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komitetu Fundacji lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27
Obsługa administracyjna Zarządu, Rady Fundacji oraz Komitetu Fundacji należy do biura Fundacji.
§28
Dla efektywniejszego urzeczywistnienia celów Fundacji, na mocy uchwały Zarządu wydanej za zgodą
Komitetu Fundacji, może nastąpić połączenie z inną fundacją o podobnych celach statutowych na
warunkach określonych przez zainteresowane strony.
§29
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji oraz zmiany celów Fundacji podejmuje Zarząd za
zgodą Komitetu Fundacji.
§30
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.
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§31
1.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd za zgodą Komitetu Fundacji.

3.

Likwidatora Fundacji wskazuje Zarząd w drodze uchwały

4.

Zarząd Fundacji, w drodze uchwały, podejmie decyzję o przekazaniu majątku Fundacji po jej
zlikwidowaniu.

Virginia M. Chasey

Stefan Zaremba

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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