STATUT FUNDACJI
„WSPÓLNYM SZLAKIEM”
Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Agnieszka Łaś (PESEL: 76042517828) niniejszym ustanawia fundację.
Fundacja nosi nazwę: Fundacja „Wspólnym szlakiem”.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja została utworzona dla realizacji celu społecznie użytecznego, zgodnego z podstawowymi
interesami Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci działalności dobroczynnej oraz charytatywnoopiekuńczej w zakresie:
a) integracji i reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ubogich
b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
c) działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ubogich;
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
e) pomoc ofiarom wypadków.
4. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności
ustawy o fundacjach) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bielsko-Biała, gmina Bielsko-Biała, powiat bielski, województwo
śląskie.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla
samej Fundacji.
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Rozdział II.
CELE, ZASADY, FORMY i ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
§ 5.
1. Celem statutowym Fundacji jest działalność dobroczynna oraz charytatywno-opiekuńcza w sferze
pożytku publicznego, polegająca w szczególności na:
a) udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
b) działalności w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
c) wspieraniu postaw samodzielnego wychodzenia z marginesu życia społecznego i zawodowego,
wykluczenia,
d) przeciwdziałaniu izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na wykluczenie
e) wspieraniu rozwoju możliwości ludzi, kompetencji, kreatywności
f) wspieraniu działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz
niepełnosprawnych i chorych
g) pomocy materialnej w sytuacjach losowych
h) działalności poradniczej i terapeutycznej dotyczącej wszystkich spraw związanych z życiem
człowieka, a szczególnie przeciwdziałaniu wyłączeniu społecznemu,
i) prowadzeniu akcji propagandowo - informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu problemy
ludzi niepełnosprawnych i aktywizujących do pomagania potrzebującym,
j) podejmowaniu stosownych interwencji u władz administracyjnych oraz innych podmiotów celem
ochrony praw i interesów osób niepełnosprawnym i ubogich,
k) zrzeszaniu ludzi dobrej woli pragnących nieść pomoc potrzebującym i niepełnosprawnym;
l) wspieraniu i propagowaniu działalności w zakresie projektowania i architektury;
m) prowadzeniu kursów szkoleniowych, warsztatów pracy dla niepełnosprawnych i potrzebujących,
n) inicjowaniu i rozwoju wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk
zawodowych i społecznych.
o) upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu;
p) ochronie i promocji zdrowia;
q) turystyka, krajoznawstwo i wypoczynek
r) prowadzeniu innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych;
s) przeciwdziałaniu patologiom społecznym, dbanie o porządek i bezpieczeństwo;
t) współpracy z prawnikami, księgowymi, tłumaczami języków obcych;
u) organizowaniu imprez kulturalnych
v) organizowaniu różnych form edukacji artystycznej
§ 6.
1. Cele statutowe Fundacji realizowane są przez:
a) tworzenie i prowadzenie placówek umożliwiających jak najlepszą realizację adresowanej pomocy
dla osób wykluczonych, narażonych na wykluczenie, niepełnosprawnych i chorych,
b) diagnostykę i działania profilaktyczne na rzecz grup i osób, które potrzebują pomocy,
c) tworzenie i prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych,
terapeutycznych oraz oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób
niepełnosprawnych,
d) organizowanie różnych form edukacji społecznej na rzecz osób wykluczonych,
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e) diagnostykę i działania profilaktyczne na rzecz grup i osób, które potrzebują pomocy,
f) prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki
pieniędzy organizowane w sieci internet za pośrednictwem portali społecznościowych,
g) wspieranie Fundacji poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego
prowadzonej przez osoby trzecie,
h) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji
pożytku publicznego,
i) rozwijanie świadomość w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji
pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów,
j) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów
edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność
organizacji pożytku publicznego w Polsce,
k) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem
Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa,
l) pomoc finansową, bądź rzeczowa na aktywizację zawodową niepełnosprawnych i ubogich,
m) pomoc finansową bądź rzeczową w wypadkach losowych i chorobach,
n) organizowanie i prowadzenie funduszy celowych,
o) organizowanie szkoleń dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
p) tworzenie i realizacja programów mających na celu reintegracje i asymilacje społeczna osób
wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych i chorych oraz ich bliskich,
q) działalność oświatowa i kulturalna,
r) prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie profilaktyki
i terapii pedagogicznej,
s) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
t) organizację szkoleń, konferencji, wizyt gościnnych oraz studyjnych również dla znaczących
sponsorów z kraju i z zagranicy,
u) organizację imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia,
v) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, działalność na rzecz integracji
europejskiej,
w) gromadzenie funduszy i dysponowanie nimi w związku z działalnością fundacji,
x) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów
statutowych.
y) prowadzenie innej działalności korzystnej dla realizacji celów statutowych,
2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez współpracę z instytucjami państwowymi,
samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami
statutowymi Fundacji oraz poprzez współpracę krajową i zagraniczną innymi podmiotami.
3. Fundacja może być członkiem innych organizacji społecznych, których cele oraz działalność są
zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
4. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
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Rozdział III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7.
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.500,00 złotych, z czego kwota 1.000,00
zł będzie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej
2. Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane w toku jej
działania.
§ 8.
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych lub fizycznych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) odsetek bankowych,
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji,
f) papierów wartościowych.
g) działalności gospodarczej
2. Dochody pochodzące z subwencji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Fundacja przeznacza cały dochód na realizację celów statutowych.
§ 9.
Zabronione jest:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji 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 ich majątku na rzecz ich 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,
c) 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,
d) 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.
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§ 10.
Członkowie zarządu za wykonaną pracę mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Rozdział IV.
ORGANY FUNDACJI
§ 11.
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji
§ 12.
1. Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Zmiany w składzie Zarządu dokonuje Fundator.
4. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji
§ 13.
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej, niż 5 członków i powoływany jest na czas nieoznaczony.
2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia się mandatu,
odwołania z zarządu albo skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 14.
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach działania
Fundacji.
2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością. W tym zakresie Zarząd w szczególności:
a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
b) sprawuje bieżący i ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji,
c) wydaje zarządzenia lub uchwala regulaminy w sprawach wewnętrznych Fundacji,
d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
e) powołuje i odwołuje osoby zajmujące kierownicze stanowiska,
f) ustala
zasady zatrudnienia, wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na
wynagrodzenia dla pracowników,
g) przedstawia okresowe i wieloletnie plany działania
h) tworzy i znosi oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji,
i) wprowadza konieczne zmiany do Statutu Fundacji na mocy jednomyślnej uchwały Zarząd.

5

§ 15.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest łączne działanie dwóch członków
Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
§ 16.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji. W razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
Rozdział V.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i nie wyodrębnioną organizacyjnie.
§ 17.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klasyfikacja
działalności PKD 2007:
10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania
23.41.Z - Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
32.13.Z - Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
63.12.Z - Działalność portali internetowych
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.20.Z - Działalność fotograficzna
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
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85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
88.10.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
.
§ 18.
Środki własne z działalności gospodarczej stanowią:
a) przekazywane przez Fundatora środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym przez Zarząd
Fundacji;
b) środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej
§ 19.
Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie opracowanych samodzielnie planów.
Rozdział V.
ŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 20.
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na
warunkach określonych umową obu fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.
Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21.
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku i w innych
wypadkach wskazanych w ustawach.
§ 22.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji. Wniosek musi zostać podjęty w
drodze uchwały wymagającej 2/3 głosów Zarządu.
§ 23.
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Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada
celom statutowym fundacji.
§ 24.
W przypadku śmierci fundatora wszelkie kompetencje danego Fundatora przechodzą, z mocy Statutu, na
Pełnomocnika Fundatora. Pełnomocnika tego Fundator powołuje w formie pisemnej decyzji, która
składana jest przez Fundatora Zarządowi.
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