Tekst jednolity
Uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 23 września 2014 r.

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA POGODNEGO DZIECIŃSTWA „MIKOLAND”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Monika Osuch, zwana dalej Fundatorem, zgodnie z treścią Aktu Ustanowienia Fundacji,
sporządzonego dnia 9 marca 2012 r. przez notariusza Joanną Tylek w Kancelarii Sylwia Jankiewicz,
Joanna Tylek Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Urzędniczej 47/7 w Krakowie Repertorium A
Numer 1293/2012 ustanowiła fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984
r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala
niniejszy Statut.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja Wspierania Pogodnego Dzieciństwa Mikoland”
2. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
3. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza granicami z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z
poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i prawa ojczystego
kontrahentów zagranicznych.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania, a
także z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach
działania.
3. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundacja prowadzi określoną w § 9 statutu działalność pożytku publicznego.
Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację ma charakter nieodpłatny.
Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza ma charakter
wyłącznie dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w zakresie:
1) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach

2) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
3) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach
4) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach
5) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach
6) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach
7) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach
9) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach
10) 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

prowadzona na straganach i targowiskach
11) 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona

na straganach i targowiskach
12) 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i

targowiskach
13) 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i

targowiskami
14) 58.11.Z - Wydawanie książek
15) 58.13.Z - Wydawanie gazet
16) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
17) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
18) 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów

telewizyjnych
19) 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów

telewizyjnych
20) 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
21) 59.2 - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
22) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
23) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
24) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
25) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej

26) 74.2 - Działalność fotograficzna
27) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana
28) 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
29) 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
30) 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
31) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
32) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
33) 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i

rekreacyjnych
34) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
35) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
36) 85.59.A - Nauka języków obcych
37) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
38) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
39) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
40) 90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
41) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
42) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
43) 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
44) 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
45) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

7.
8.

7. Fundacja prowadząc swoją działalność może zawierać wszelkie umowy i
porozumienia w tym umowy sponsoringowe i barterowe.
§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
§7
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.
§8
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także tworzyć i przystępować do spółek i
fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§9
1.
Celem Fundacji jest:
a) organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy na rzecz dzieci z domów dziecka,
b) organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy na rzecz dzieci z rodzin znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
c) wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
d) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
e) organizowanie i wspieranie lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych akcji na rzecz
pomocy dzieciom,
f) działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka,
g) pomoc dzieciom dotkniętym ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.
2.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) dofinansowywanie domów dziecka,
b) wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka,
c) finansowanie zakupu podręczników, książek, zeszytów oraz innych materiałów dydaktycznych,
d) organizowanie kursów językowych,
e) organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem,
f) fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
g) organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
h) organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz
tworzenie kół i klubów zainteresowań,
i) finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci,
j) finansowanie i organizowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju
opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktyczno-kontrolnych badań
okresowych,
k) finansowanie i organizowanie leczenia dzieci chorych – w tym leczenia szpitalnego i
dentystycznego,
l) finansowanie i organizowanie pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
m) organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturalnych i artystycznych
n) organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań, wyjazdów wakacyjnych, obozów
wędrownych i sportowych,
o) upowszechnianie profilaktyki medycznej w domach dziecka – także poprzez organizowanie szkoleń
i spotkań,
p) finansowanie i organizowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
q) organizowanie zbiórek publicznych,
r) organizowanie wykładów i spotkać ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu,
s) współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką
społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i
młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym,
t) finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży,
u) pozyskiwanie sponsorów finansujących domy dziecka i dzieci pochodzące z rodzin w trudnej
sytuacji życiowej i materialnej,
v) zbiórki odzieży i zabawek,
w) propagowanie integracji dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnym,

x) przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, której nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
w szczególności świadczeń w formie zakupu na rzecz potrzebujących leków, materiałów medycznych,
potrzebnych zabiegów opiekuńczo-rehabilitacyjnych u podmiotów trzecich zawodowo trudniących się
dostarczaniem takich świadczeń lub refundowanie kosztów takich świadczeń.
3.
Przyznanie świadczenia z zakresu pomocy społecznej odbywa się na podstawie wniosku
osoby potrzebującej lub jej opiekuna prawnego, porozumienia oraz decyzji Zarządu Fundacji. Każdy
wiosek o świadczenie z zakresu pomocy społecznej rozpatrywany jest w każdym przypadku
indywidualnie. Decyzję o przyznaniu świadczenia z zakresu pomocy społecznej podejmuje Zarząd
Fundacji. Zarząd może przyjąć regulamin rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczeń z zakresu
pomocy społecznej.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 3000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) oraz wszelkie inne mienie ( ruchomości i nieruchomości), środki
finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji pochodzi z:
1) dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i zza
granicy, środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych
przez podatników tego podatku zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach,
2) wpływów z działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku fundacji,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, a także aukcji i licytacji.
§11
1. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 3000 zł (słownie:
trzy tysiące złotych), która stanowi fundusz założycielski Fundacji.
Kwota 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą
prowadzoną przez Fundację a kwota 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przeznaczona jest na
działalność pożytku publicznego.
§12
Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za swoje zobowiązania.
§13
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność pożytku
publicznego.
Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 14
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej "Zarządem" oraz Rada Nadzorcza Fundacji
zwana dalej "Radą".
Zarząd

§ 15
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób - w tym Prezesa.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
Kadencja członka Zarządu trwa 2 lata.
Zarząd powołuje Fundator, przy czym do Zarządu nie mogą być powołane osoby, które zostały
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe. W przypadku, gdy Fundator działać nie może, a w szczególności w
przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych Zarząd powołuje Rada.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka Zarządu, odwołania przez Fundatora
lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
6. Odwołanie członka Zarządu przed upływem kadencji jest możliwe:
1) w przypadku działania członka Zarządu na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię lub
sprzecznego z celami fundacji,
2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
3) długotrwałej choroby powodującej niezdolność do pełnienia funkcji.
1.
2.
3.
4.

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) określanie głównych kierunków działań Fundacji.
2) sporządzanie budżetu i planów pracy – następnie ich realizowanie,
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
4) zarządzanie majątkiem Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6) realizacja celów statutowych,
7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
8) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji i
przedkładanie ich właściwym organom,
9) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
10) wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4
miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3
dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów; w przypadku
równości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa.
5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność co najmniej połowy członków
Zarządu i prawidłowe powiadomienie o posiedzeniu Zarządu.
6. Członek Zarządu może oddać swój głos również pisemnie, za pomocą środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub pocztą elektroniczną.
§ 18
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do
podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, chyba że w skład Zarządu wchodzi tylko jeden członek.
Rada
§ 19.
1. Rada jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. Rada składa się z od 3 do 5 członków.
3. Rada jest powoływana przez Fundatora na czas nieokreślony.
4. Rada w zakresie nadzoru jest niezależna i nie podlega Zarządowi.
5. Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) pełnią swoją funkcję społecznie i nie mogą otrzymywać wynagrodzenia, mogą jednakże
otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub w
uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 20
1. Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Rady. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się jeżeli zachodzi taka potrzeba.
4. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady, Fundatora lub
Zarządu.
5. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
6. Niezwłocznie po powołaniu każdy członek Rady wskazuje swojego następcę.
7. Następca wchodzi w skład Rady w sytuacji, gdy członek Rady stał się trwale niezdolny do
działania a w szczególności w przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności

prawnych, o ile w tym samym czasie Fundator jest trwale niezdolny do działania, a w
szczególności w przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych, i nie
może powołać kolejnego członka Rady.
8. Następca z chwilą objęcia swoich obowiązku wskazuje swojego następcę, postanowienia ust.
poprzedniego stosuje się odpowiednio.
§ 21
1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej
działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań z
działalności Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji,
żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu
majątku Fundacji.
4. Każdy członek Rady może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.
5. Do obowiązków Rady należy ponadto powoływanie Zarządu jeżeli Fundator działać nie może,
a w szczególności w przypadku jego śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 22
Zabronione jest:
a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora,
członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi Fundator, członkowie
organów Fundacji lub 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) przekazywania swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów 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,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu statutowego Fundacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów
Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślną uchwałą, przy obecności co najmniej
połowy Zarządu.
§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds. pracy i polityki
społecznej.
§ 25
1. Fundator podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę
likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu.
2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznaczane są na rzecz
działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację
konkretnych celów, które są celami statutowymi Fundacji.
3. Fundator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel
Fundacji oraz propozycje Zarządu.
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