STATUT
FUNDACJI
NARZECZ
POMOCY
DZECIOM
Z GRODZIENSZCZYZNY
Rozdzial
I
POSTANOWIENIA
OGOLNE

s1.

Fundacja
pod nazw4,Fundacja
Na RzeczpomocyDzieciom
z
Eundacjq
Grodzieiszczyzny
. zwanadalei
uslarowona
pzez piorrd
Janhowsktego
7\,vanego
dalejfu"datoren,
akrem
nolarialnym
spoeedzonym
przez
Notariusz
Aline
Sikorcka
z Kancelafii
Notaialnejw
Bialymstoku,
uJ.Kilinskiego
13
dnia16stycznia
2001r.
repertorium
A numer.l79l01,
dzialanapodstawie
przepis6w
ustawy
z dnia06.04.1984
rokuo fundacjach
(Dz.U.Z 1991
r.Nl
t6 poz 203 z pai". zn.) oraz postanowiei
niniqszego
statutu

s2.

posiada
Fundacja
osobowosa
prawn4
jestBialystok.
Siedzibq
Fundacji

s3.
s4.

1 .Tercnem
jestobsza
dzialalnosci
fundacji
r Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Dla wlaCciwego
rcalizowania
cel6wspoleoznych
i gospodarczych

Fundacja
mozeprowadzi6
dzialalnos6
Rzeczypospolitej
Pozagranicami
Polskiej.

s5.

Fundacja
u2ywa
pieczeci
okrqglej
z napisem
jej nazwQ
w otoku,
wskazujqcym
isiedzibg.

s6.

Fundacja
rno2elstanowid
odznaki
i medale
je
honorowe
onz p?y?Jlawaa
wrazz Innymlnagrodam
i wy'oZnienian.
osobom
llzycznym
i p?wnym
zasluzonym
dlacel6wobranych
pEezFundacjg
lubdlasamej
Fundacji.

Rozdzialll
CELE] ZASADY
DZIATANIA
FUNDACJI

s7.

Celami
Fundacji
s4
1 Udzielanie
pomocymatealnej i niematerialnej
dzieciompolskiego
pochodzenia
z Republiki
Balorus,
2. Oeanzacja
integrccyjnego
etniego
i zimowego
wypoczynku
da dzieci
polskiego
pochodzenia
z Repubki Bialorus
ofazdzieciz polskich
dom6w
dziecka
I placbwek
opleki
spolecznej,
3 Skupianie
wokordeiFu-dac.
osobw lrrlu zagrd-rcq

s8.

Fundacja
realizuje
swoje
celepopzezi
1. Organlzowanie
finafsowaniel
a) zbi6rek
i mpfez
publicznych,
b) wspolpracy
z pod
gospodarczym
miotami
,
c) dzialalno6ci
propagaloskiej,
informacyjnej
i wydawn
czejw zakresie
pomocy
polskiego
pochodzeniaz
dzeciom
Republ
kiBialorus.
2. Wsp6lpracQ
z instytucjami
publicznymi
pozazqdowymi
i oruanizacjami
dzalaiqcymi
w zakresie
objetym
celami
fundacji
orazwspolpracq
krajowqi
zagtancznq
z nstytucjami
orazosobami
lizycznymi
wykazujEcymi
zainteresowanie
celami
Fundacji.
3. Tworzenje,
prowadzenie
plac6wek
i linansowanie
o chaEkterze
polof
wypoczynkowo
konlerencyjnym
zwanymi
Domarni ii
4 Wspieranie
polskiej
oswiaty
naBialorusi
pzez:
m.in.
a) miqdzyszko
pobyty
nqwymiang
Sr6droczne
uc4row,
b) organizacjQ
pzedmiotowych,
ollmpiad
c) orgarzowanie
warsztatbw,
kurs6w
dladziec,praktyk
pedagogicznych
dla
nauczycieli,
0l zakup
idystrybucj9
lekturszkolnych,
podrgcznik6w
itp.,
e) pob),ty
dzieci
i mlodzie2y
u rodzin
w Polsce,
konferencjinaukowychi popuarnona!l'owych
0 organizo!'/anie
poswiqconych
oSwiacie.
5 WspieEnie
polskejna
kultury
Bialorusim
in.peez:
a) organizacj9pzeglqd6wpolskiej
sztuki,
b) wystqpy
polonijnych
tw6rcdw
izespol6w
w Polsce,

c) organizowanle
polon
wystaw
ariystow
lnych,

wspleranie
dzialalnosci
polskiej,
instytucji
kultury
e) organlzowanie
kursdw
iwaFztatbw
dla animator6w
itw6rc6wruchu
artystycznego.
0)

$e.

DlaosiEgngcia
swychcel6wFundacja
mo2ewspiera6
dzialalnosa
innych
osobprawnych
orazos6bfizycznych,
jesizbidnaz
ktorych
dzialalnosC
celami
Fundacji.
Rozdziat
lll
MAJATEK
IDOCHODY
FUNDACJI

s10.

1. [,4ajEtek
Fundacji
stanowi
funduszzalozycielski
pienie2nej
w kwocie
10000,00
zl (dziesleciu
tysiQcy)zlotych
orazSrodki
finansowe,
nieruchomosc
pEez
jejdzialania.
i ruchomo6ci
nabyte Fundacjg
w toku
2. Zabrania
po2yczek
siq udzielania
lub zabezpieczania
zobowiazari
majqtkiem
Fundacji
w slosunku
jej
do czlonk6w
Organ6w
Fundacji,
pracownik6w
orazos6b,z ktorymi
czlonkowie
0rgan6w
Fundacji
i lej
pracownicy
pozostajq
w zwiqzku
po2yciu
malzehskim,
we wsp6lnym
albow stosunku
pokrewieistwa
lub powinowactwa
w liniiproslel,
pokrewieisf,i/a
lubpowinowactwa
w linilbocznej
dodruglego
stopnia
albosqzwiEzani
pzysposobienia,
z t),lulu
opiekiubkurateli,
zwanymi
dalei,osobaml
bliskimi".
3. Zabrania
siq pEekazywania
majqtku
Fundacji
na Eeczczlonk6w
oruanow
pEcownikow
Fundacji,
orazichos6bb skich,
nazasadach
innychniz w stosunku
jesli
do os6btrzecich,
w szczeg6lnosci
pzekazanie
tonast9puje
bezplatnie
lubnaprcferencyjnych
warunkach.
4. Zabrania
sig\,'iykorzyst,ran
a rnajqtku
Fundacjina Eeczczlonkbw
pracownik6w
Organow
Fundacji,
orazichos6bbliskich
nazasadach
innych
nlzw stosunku
doosbbt"ecichchyba,2e
to wykotzystanie
bezposredn
o wynika
z celustatutowego.
5. Zabmnia
siq zakupu
towadwlubuslugod podmiot6w,
w kt6rych
jej pracownicy
uczestniczq
czlonkowie
0rgan6w
Fundacji,
orazich
osoby
bliske,
nazasadach
innych
nizw stosunku
doos6blzecich!b
pocenach
liry2szych
ni2rynkowe.

slt.

Fundacja
odpowiada
zaswojezobowiqzania
calymswoim
majqtkiem.
$12.
Dochody
pochodzqw
Fundacji
szczegolnosci
z:
1. Darowizn,
spadk6w,
zapis6w,
2. Subwencji
os6bprawnych,
3. Dochod6w
zezbi6rek
publicznych,
i imprez
4. Dochod6wz
majqtku
ruchomego
inieruchomego,
5. Dochoddw
gospodarczE
z dzialalno6ci
prowadzonejpaez
Fundacje.

st3.

pochodzqce
Dochody
z subwencji,
darcwizn,
spadk6w
i zapis6w
mogqbyd
u2ytena realizacjg
wszysth'ch
cel6wFJndacji.
o :e ofiarodawcy
nie
postanowiliinaczej.

s14.

W przypadku
powolania
Fundacji
do dziedziczenia
Zazqd sklada
przyjeciu
oswiadczenie
o
spadku
z dobrodziejstwem
inwentarza,
i lo tylko
gdyw chwili
wowczas
jestoczywiste.
skladania
tegooiwiadczenia
:e stan
czynny
spadku
przeryisza
znacznle
dlugi
spadkowe.

st5.

Osobyfizyczne
i prawnekt6redokonujq
na fteczFundacji
darcwizny
lub
jednorazoweilub
subwencji,
lqcznej.
wwysokoSci
rownej
conajmniej
5 000,00
zl lub,gdyidzieo osobyzagrcniczne,
1 200,00
dolarow
USA,

uzyskuj+
o ilev/yrazq
stosowne
2yczenie,
tytulDobroczyricy
Fundaq'i.

s16.

TytulDobroczyricy
macharakter
osobisty.
Rozdzial
lV
ORGANY
FUNDACJI

Oruanami
Fundacji
s4
' Rada
Fundacji,
- Zarzqd
Fundacji.

sli.

s18.

1. RadaFundacji
sklada
sigz 3-6os6bpowolanych
peez
i odwol).\a/anych

Fundatora,
wtymPEewodnjczEcego
Rady
Fundacji
2. Kadencja
RadyFundacji
i jejposzczeg6lnych
czlon
kowjestnleokres
ona.
3 . It4andat
czlonka
Rady
Fundacji
wygasa:
a) z chwilE
doreczenia
mu pismaFundatom
o jegoodwolaniu
z Rady
Fundaci
,
b) z chwllqdoeczenia
p)zez
pisma
negoZarzqdowiFundacji
o rezygnacjiz
uczestn
ctwaw Radzie
Fundacji,
jegosmjerci.
c) z chwila
4 Czlonkaml
RadyFundacji
pfawomocnym
niemogqby6osobyskazane
wyrokiem
zapzestgpstv/o
umy6lne
scigane
pubicznego
z oskarzenia
lub
pEestgpsh,'/.o
skarbowe.
5 Czlonkowie
RadyFundacji
niernogqbyeczbnkamiZazqdu
Fundacji
ani
pozostawac
z nimiw zwiqzku
mal2eiskim,
pozyciu,
we wsp6nym
w
pokrewienstwa,
powinowactwa
stosunku
lubpodleglosc
slu2bowej.

s19.

RadapodejmLrje
dzialalno66,
mozebraiudziat
conajmn
ej
lesliwjej pmcach
pzedwnym
jedynym
trzechczlonk6w.
pzypadku
W
organem
Fundacji
staje
si9Zazqd.

s20.

Radajest organem
o uprawnieniach
inicjatywnych,
opinjodawczych
naaz0rczycn.

s21.

Rada\,'/ybiera
ze swegogronaZastepce
Pzewodn
czEcego
i Sehrelaza
Rady
Fundacjl.

s22.

pracLrje
1. Rada
fa posiedzeniach,
kt6reodbywajE
si9nierzadziej
ni2dwa
razyw roku.
2. Na wniosek
PzewodniczEcego
uchwaly
RadyFundacjl
mogqzostae
podjQte
posiedzenia,
takzebez odblM/ania
w drodzeglosowania
eektronicznego
przezPzewodniczAcego
na e-adrcs
wyznaczony
Gdy
Fundacjiub za pomocqfaxu na numer wskazanypEez
Pzewodniczqcego
radyFundacjl
ubmetodq
popEez
obiegowq
skladanie
podpisow
podtreSciq
pzez poszczeg6
uchwaly
nychczlonkbw
Rady
Fundacii.

s23.

W posiedzeniach
Rady Fundacji
pzedstawiciel
uczeslniczy
Zatzqdu
Fundacji.

s24.

Uchwaly
Radyzapadajq
zwyklqwiekszo6ciq
glos6wbezv/zglgdu
na liczbq
pzewodniczqcego
czlonkow
jestobecno66
obecnych,
z tym2ewymagana
lubZastepcy
Ptzewodniczqcego
Rady
Fundacii.

s25.

DoRady
nale2y:
1 )wystepowanie
z wnioskami
dotyczqcymi
dzialalno6ci
Fundacji,
2)opiniowanie
wieloletnich
program6w
i rccznych
dzialania
Fundacji,
3)wyra2anie
jejpzezZazqd,
opiniiw
pzedlo2onych
sprawach
4) rczpatrywanie
rocznych
spEwozdai
Zaeqdu
Fundacji,
podejmowanie
uchwal
w sprawach
wskazanych
w SS30,33,40,43,45,i
46niniejszego
Staiutu.

s26.

ZatzqdFundacji
skladasiez odtzechdopigciuos6bijest powolywany
na
czasnieoznaczony
pnezFundatora.
Fundator
mo2ewyznaczyi,
cowymaga
fomy pisemnej
osobgfizycznqlub prawnAkt6raprzejmie
wykonywanie
powyzszego
uprawnienia.
Czlonkami
ZazqduFundacji
niemogqby6osoby
prawomocnym
skazane
wyrokiem
za pzeslqpstwo
umy6lne
Scigane
z
publicznego
oskaeenia
lubpeestgpstwo
skabowe.

527.

Fundalor
mo2e
zostac
czlonklem
Zazqdr.

s28.

Fundatorowi
slu2yprawood\,lolania
Zatzqdu
lubkazdego
z jegoczlonk6w
w
ka2dym
czasie.

s29.

Zatzqd
grcna
Prezesa,
WicepGzesa
i Sekretaza
Fundacji.
Wbienzeswego

s30.

Do Zazqdunalezypodejmowanie
decyzji
we wszystkich
spmwach
nie
zastee20nych
dokompelencji
Rady
Fundacji.

s31.

ZaE4dwszczeg6lnoSci:
1) reprezentuje
Fundacjg
nazewnqtz,
2) uchwaa
wielolelnie
prcgramy
ircczne
dzialania
Fundacji,
3) sprawuje
zarzqd
nadmajqtkiem
Fundacji,
4) przyjmuje
subwencje,
darowizny,
spadki
i zapis,
5) ustala
reg!lamin
Biura
Fundacji,
6) twotzy
iznosizaklady
Fundacji
i jnnejejjednostki
oruan
izacyjne,
7) powoluje
i odwoluje
dyrektora
BiuraFundacj
orazinneosoby
pelniEce
stanowiska
kierownicze
samodzlelne
w jednostkach
o0anizacyjnych
Fundacji,
B)ustalawlekosczatrudnienla,
zasadywynagradzanta
orazwielkose
6rodkow
na wynagrcdzenia
nagrody
dla pmcownik6w
Fundacji,
zatrud
nionych
wdzialalnosci
statutowej
orazw dzialanoscigospodarczej,
podejmuje
9)
decyzje
w przedmiocie
zmjanystatutuFundacji
orazjej
likwidacji.

s32.

jakoswojecialodoradcze,
Zatz$ noie powohe,
Komisje
Programow4
zlozonqz
osobskupionych
wokol
ideiFundacji
833.
Czlonkowe
ZazqdusE z tytulupelnienla
tych funkcjiwynagradzan
i
pzezRade
nagradzani
Fundacji.

s34,

podejnuje
Zarzqd
-chwalyrwy<,qwigkszosci4
g1os6w,
przyczymdo
jest obecnosi
waznosci
uchwaly
jego
\rvymagana
polowy
co najmniel
czlonkow,
wtymPrezesa
lubWiceprezesa
Fundacjl.

s35,

1 .oswiadczenia
woliw imieniu
Fundacji
skladajq
dwajczlonkowie
Zazqdu,

wtymPrezes
lubWiceprezes
Fundacji,
2. OSw
adczen
a woliw imieniu
Fundacji
w zakresie
zwyklego
zaEqdu
mo2e
skladaCjedna
osoba
upowa2niona
dotego ptzez
Zatzqd.

Rozdzial
V

DZIATALNOSO
GOSPODARCZA
FUNDACJI

s36.

Fundacja
mozeprowadzie
w krajuj zagranic4zgodnie
z obowiEzujqcyrnj
w
przepisami,
gospodarczq
tymzakresie
dzialaln066
wzakresiel
1) handeladykulami
spo2ywczymi
i peemyslowymi
z u/ylqczeniem

koncesjonowanych
orazwymagajqcych
odrebnych
zezwolei,
2)uslugi transportowe,
komputercwe,
introligatorckie,
czyszczenie
pomieszczen,
uslugi
marketingowe
i reklamowe,
3) uslugiholelaEkiekrotkotMale,
og6lnie
dost9pne
wynajmowanie
domow,
pokoimiejsc
noclegowych,
miejsc
doustawlania
namiot6w
lubpzyczep
samochodowych
oraz6wiadczen
e w obrQble
obiektuuslugz tym
zwrEzanycn,
gastronomia,
4) wynajem
prowadzenie
spz?tdw
wodnych,
sauna,
o6rcdka
wyp0czynKowego.
537.
Z majqtkudochod6w
Fundacji
Zazedpzeznacza,
w mlarepohzeby
na
prowadzenie
gospodarczej
dzialaho6ci
Srodki
z funduszu
zalozycielsk
ego,z
odsetek
bankowych
od funduszu
zalozycielskiego
oraz z dochod6w
gospodarczej.
uzyskanych
z dzlalalno6ci

s38.

jestw formieorganizacyjnie
gospodarcza
prowadzona
Dzialalnosi
Fundacji
niet\ryodrebnionej.

Rozdzial
Vl
ZI\4IANA
STATUTU

s39,

Zmiana
statutu
nlemozedotyczyd
istotnych
zmanc-Alowfundacji.

s40.

Decyzie
podejmuje
w pzedmociezmiany
statutu
ZarzqdFundacj
w drodze
jednomyslnej
przyczymuchwala
uchwaly,
pzez
ta wymaga
zah,vierdzenia
RadQ
Fundacji

RozdzialVll
POSTANOWIENIA
KONCOWE

s41.

Dlaefekt),\,vnego
realizowania
swoichce6wFundacja
mozepolqczyc
siqz
innqfundacj4

s42.

je6liw jegowynikum6glbyulecistotnej
Polqczen
e niemo2enastqpi6,

zmlanie
ce Fundacji.
543.
polqczenia
podejmuje
Decyzlq
w pzedmiocie
ZaEEdFundacj
w drodze
jednomyslnej
uchwalypodj9tejpo zapoznaniu
siq ze stanowiskiem
przyczymuchwala
peez
wlasciwego
minislra,
la wymaga
zatwierdzenla
Rade
Fundacji.

s44.

Fundacja
ulegalikwidacji
w razieosiEgniQcla
cel6wdla kt6rych
zoslala
powolana
l!b w razieM/yczerpan
a siejejSmd
k6wiinansowych
imajqtku.

s45.

podejrnuje
w
Decyzjq
w przedmioce
likwidacji
Fundacji
ZarzEd
Fundacji
jednomy6lnej
pzy czymuchwala
zalwedzenia
drodze
uchwaly,
ia wymaga
pzezRadq
Fundacji

s46.

pozostaly
po llkwidacji
przekazuje
N,laiEtek
Fundacji
si?,z zastee2en
em
tresciafi.5 ust.4 Usta\4y
o fundacjach,
instytucjom
ktorych
dzialalno6c
odpowiada
celom
Fundacjl,
wskazanym
wtymceu pzezRade
Fundacji.

s47.

przezKrajovvy
Statutwchodzi
w 2ycjez dniemzarejestrcwanja
Fundacji
Rejeslr
Sqdo\4'y
w Bialymstoku.

