STATUT
Fundacji imienia Janusza Korczaka
I. Nazwa. Teren działalności. Siedziba.
§1
1. Fundacja im. Janusza Korczaka zwana w dalszej części statutu Fundacją
ustanowioną przez Adama Krzanowskiego zwanego dalej Fundatorem,
aktem notarialnym z dnia 21 grudnia 2000 r. Repertorium A Numer
5392/2000 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Jaśle przy ulicy
Kościuszki nr 4 przed notariuszem Agatą Uliasz.
2. Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie ustawy o fundacjach
z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97), ustawy z dnia 23 lutego
1991 r. o zmianie ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 19, poz. 82) i niniejszego
statutu.
3. Fundacja jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną, może
zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, nabywać i
zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, użytkować majątek Fundacji z
zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień
niniejszego statutu.
4. Fundacja ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Jasło.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Fundacja może ustanawiać wyróżnienia, medale i odznaki honorowe,
i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla
celów realizowanych przez Fundację.

II. Cele i sposoby ich realizacji oraz przedmiot i formy działania
Fundacji.
§4
Celem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży, stymulowanie ich
wszechstronnego rozwoju poprzez działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną,
sportową.

§5
1. Zachowując obowiązujące przepisy prawa realizacja celów Fundacji następuje
przez inicjowanie i wspieranie ( finansowo, organizacyjnie, rzeczowo):
- programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące
działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną,
edukacyjną, sportową, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia
i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
- programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży
- programów szkolenia.
2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja
współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania
wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania
przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł.
III. Majątek Fundacji, zasady gospodarki finansowej oraz działalność
gospodarcza Fundacji.
§6
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne
aktywa nabyte przez Fundację.
2. Fundusz założycielski wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych),
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności
pochodzą z:
a. darowizn krajowych i zagranicznych,
b. subwencji, spadków i zapisów otrzymywanych z kraju i z zagranicy,
c. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
d. ofiarności publicznej,
§7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§8
Środki majątkowe Fundacji przeznaczone są na:
1. finansowanie działalności statutowej Fundacji,
2. pokrywanie kosztów własnych Fundacji.

§9
1. Podział środków Fundacji na poszczególne cele określa Zarząd Fundacji
z uwzględnieniem życzeń ofiarodawców dotacji, darowizn, spadków i zapisów
co do przeznaczenia pochodzących od nich środków.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki
te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd
Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca
darczyńcy przekazane przez niego środki.
3. W zakresie działalności prowadzonej przez Fundację zabronione jest:
• udzielanie pożyczek lub zabezpieczania 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”,
• przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystywania 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,
• zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§ 10
1. Środki pieniężne Fundacji przechowywane są na rachunku bieżącym instytucji
bankowej.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach
obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa
dewizowego.
§ 11
1. Oświadczenia woli podpisują w imieniu Fundacji łącznie dwaj członkowie
Zarządu.

2. Dokumenty i oświadczenia woli dotyczące praw majątkowych i zobowiązań
podpisuje także prezes Fundacji.
3. Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do
reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.
§ 12
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne winno
zostać sporządzone do dnia 31 marca następnego roku i zatwierdzone przez Zarząd.

IV. Organy Fundacji.
§ 13
Organami Fundacji są:
- Zarząd Fundacji,
- Rada Fundacji
§ 14
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 3-7 członków powoływanych przez Radę
Fundacji na 2 letnią kadencję.
2. Funkcję członka zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Rada Fundacji powołuje Prezesa i Członków Zarządu.
4. Zarząd wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprezesów.
5. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.
6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 16
1. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy związane z działalnością Fundacji,
a w szczególności:
- podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Fundacji i jej rozwoju;
- uchwalanie programów działalności oraz planów finansowych Fundacji ;
- sporządzanie rocznego bilansu Fundacji ,
- dokonywanie podziału dochodu wynikającego z rocznego bilansu na
poszczególne cele i wydatkowanie tych środków;

-

określanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
uchwalanie regulaminów,
podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
powołanie Dyrektora Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji

§17
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes
Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu
posiedzenia oraz początku obrad z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co
najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd uchwali regulamin Zarządu, określający szczegółowo tryb odbywania
posiedzeń i pracy Zarządu, w tym podział czynności między poszczególnych
członków Zarządu i zakres podległych im bezpośrednio spraw.
4. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 18
1. Do kierowania sprawami administracyjnymi Fundacji Zarząd może powołać
dyrektora Fundacji, określając zakres jego kompetencji.
2. W razie utworzenia wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Fundacji
jednostkami tymi kierują ustanowione przez Zarząd osoby podlegające
Zarządowi, a w razie powołania dyrektora Fundacji – podlegające
bezpośrednio dyrektorowi Fundacji.
§ 19
1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 osób.
2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Przewodniczący Rady
kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy
zebraniom Rady.
4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.
5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwały – zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada

Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych
w tym celu specjalistów.
6. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie
Fundacji.
8. Członkowie Rady Fundacji:
•

nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami
zarządu,

•

nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 20
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i
nadzorczych.
2. Do zadań Rady należy:
-

występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
opiniowanie uchwalanych przez Zarząd programów działalności oraz
planów finansowych Fundacji i jej wyodrębnionych zakładów,
nadzór nad działalnością Fundacji ,
powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków zarządu,
powoływanie i odwoływanie kolejnych członków Rady,
wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielenie członkom Zarządu absolutorium ,
podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.
V. Postanowienia końcowe.

§ 21
Dopuszczalna jest zmiana celów i statutu Fundacji. Zmiana celów lub statutu
Fundacji może być dokonana na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej
większością 2/3 głosów całego składu Zarządu.

§ 22
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbliżonym celu działalności,
z tym, że dotychczasowy cel Fundacji powinien być utrzymany w ramach
fundacji powstałej z połączenia.
2. Połączenie się z inną fundacją następuje na podstawie uchwały Zarządu
Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów całego Zarządu oraz
uchwały właściwego organu drugiej fundacji.
3. Uchwała o połączeniu powinna określać sposób i termin połączenia oraz
może, w razie potrzeby, rozszerzyć dotychczasowy cel fundacji.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych
i majątku Fundacji lub w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została
ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Rady Fundacji.
Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd.
3. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji
określa Zarząd w uchwale o likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów
którym fundacja służyła.

