TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI IM. FRANCISZKA STEFCZYKA

ze zmianami wprowadzonymi:
1. Uchwałą nr 1 Rady Fundacji im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2013 r.

I Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja im. Franciszka Stefczyka, zwana dalej „Fundacją” ustanowiona
została przez następujące osoby:
 Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w
Gdyni
 Spółdzielczy Instytut Naukowy sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
zwane dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w Sopocie, przy ul.
Władysława IV 22, dnia 23 grudnia 2011 r., przez Notariusz Katarzynę Grajewską-Bartosz
prowadzącą kancelarię w Sopocie przy ul. Podjazd 7 m. 2, repertorium A nr 15685/2011.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.
Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
3. Do realizowania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe,
oddziały, filie, zakłady, a także przystępować do spółek, fundacji i spółdzielni.
4. Dla realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§5
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Stefczyka.
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§6
Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami
lub wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub
dla samej Fundacji.

II Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celem Fundacji jest realizacja następujących społecznie i gospodarczo użytecznych celów:
1) opieka nad spuścizną Franciszka Stefczyka,
2) ochrona zdrowia, w tym niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi,
trudnouleczalnymi schorzeniami, osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi
medyczne, udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, podejmowanie i
wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
3) wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie
mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, podejmowanie
i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej
utrudniony dostęp, wspieranie integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
4) pomoc społeczna i dobroczynność, w tym walka z wykluczeniem osób niezamożnych i w
wieku emerytalnym, udzielania pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej
sytuacji życiowej i materialnej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pomoc ofiarom
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
5) wspieranie kultury i sztuki oraz opieka nad zabytkami i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, w tym udzielanie popieranie i promowanie młodego pokolenia twórców oraz
pomoc w rozwijaniu ich talentów, kształtowanie i popularyzacja edukacji artystycznej,
opieka nad pomnikami, tablicami pamiątkowymi, nieruchomościami związanymi z twórczą
działalnością artystyczną i kulturalną,
6) wspieranie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwijanie i organizacja powszechnej kultury
fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku,
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podtrzymywanie i
upowszechnianie wartości chrześcijańskich, wspieranie działalności prowadzonej na rzecz
kombatantów i osób represjonowanych,
8) działalność charytatywnej,
9) działalność wspomagająca rozwój spółdzielczości, wspólnot i społeczności lokalnych,
10) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
11) wspieranie działalności prowadzonej na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
12) działalność wspomagająca rozwój nauki.

§8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
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1) inicjowanie i wspieranie wydawania książek, śpiewników, bibliografii, nagrań dźwiękowych,
albumów oraz fotografii dotyczących życia i twórczości Franciszka Stefczyka, organizowanie i
przygotowanie strony internetowej oraz wystaw poświęconych Franciszkowi Stefczykowi,
2) gromadzenie i porządkowanie archiwum dotyczącego życia i twórczości Franciszka Stefczyka,
3) upamiętnianie osoby i twórczości Franciszka Stefczyka,
4) podejmowanie działań na rzecz beatyfikacji Franciszka Stefczyka, prowadzenie Izby Pamięci
Franciszka Stefczyka,
5) organizowanie akcji informacyjnych oraz społecznych kampanii mających na celu
propagowanie idei i misji Franciszka Stefczyka oraz pozyskiwanie środków finansowych na
ten cel,
6) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, wyposażanie
poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
7) organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w
ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
8) zakup leków i środków medycznych,
9) organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz społecznych kampanii promujących
profilaktykę zdrowotną oraz mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na
ochronę zdrowia,
10) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach
lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej,
11) organizowanie i finansowanie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
12) wyposażanie placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w sprzęt i pomoce
naukowe,
13) finansowanie istotnych społecznie badań naukowych,
14) organizowanie lub współorganizowanie oraz finansowanie wykładów, seminariów,
konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych,
15) organizacja akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz społecznych kampanii promujących
wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności edukacji finansowej,
16) zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
17) pomoc finansową i rzeczową,
18) organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
19) fundowanie nagród lub stypendiów dla uczniów i studentów z ubogich rodzin,
20) organizacja akcji informacyjnych oraz społecznych kampanii mających na celu pozyskiwanie
środków finansowych na walkę z wszelkimi formami wykluczenia społecznego i finansowego,
21) organizowanie i sponsorowanie konkursów i wydarzeń z różnych dziedzin kultury i sztuki,
22) sponsorowanie budowy lub konserwacji miejsc pamięci, w szczególności pomników, i tablic
pamiątkowych, konserwacji zabytków,
23) organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz społecznych kampanii mających na
celu promowanie kultury i sztuki oraz pozyskiwanie środków finansowych na ich ochronę,
24) wspieranie i promocja twórców i ich twórczości, w szczególności poprzez sponsorowanie
wystaw, spektakli, przedstawień, koncertów, wydawania płyt oraz fundowanie nagród lub
stypendiów,
25) organizowanie i sponsorowanie konkursów i wydarzeń z różnych dziedzin kultury fizycznej i
sportu, w tym imprez sportowych, klubów sportowych,
26) organizowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz społecznych kampanii promujących
kulturę fizyczną i sport oraz mające na celu pozyskiwanie środków finansowych,
27) wspieranie i promocja sportowców, w szczególności poprzez sponsorowanie ich
uczestnictwa w imprezach sportowych oraz fundowanie nagród lub stypendiów,
28) organizowanie i sponsorowanie wydarzeń i akcji promocyjnych mających na celu
upamiętnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych, pobudzanie świadomości
obywatelskiej i patriotyzmu oraz propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wydawanie i
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sponsorowanie publikacji temu poświęconych,
29) upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji w kraju i za granicą przy wykorzystaniu wszelkich
dostępnych mediów,
30) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
31) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i placówkami
kulturalnymi oraz z osobami fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także z
mediami elektronicznymi i prasą wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
32) prowadzenia działalności wydawniczej,
33) inspirowanie, wspieranie i patronowania wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele
wspólne z celami Fundacji,
34) podejmowania innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi, wniesiony przez Fundatorów, fundusz założycielski w formie
wkładu pieniężnego o łącznej kwocie 1. 002. 000 zł (słownie: jeden milion dwa tysiące
złotych) oraz środki finansowe, prawa własności, udziały, papiery wartościowe,
nieruchomości oraz ruchomości nabyte w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz dochodów
uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych niniejszym statutem.
3. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest
kwota 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
§ 11
1.







2.

Dochodami Fundacji są w szczególności:
krajowe i zagraniczne darowizny, spadki, zapisy,
dotacje, datki i subwencje,
udziały w zyskach osób prawnych,
dochody z posiadanych udziałów, praw własności i papierów wartościowych,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
zyski z lokat w bankach i instytucjach kredytowych w kraju i za granicą.
Fundacja może posiadać akcje i obejmować udziały w dowolnych osobach prawnych oraz
jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz mogących nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania (ułomne osoby prawne), w szczególności w spółkach prawa
handlowego.
§ 12
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Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacji wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 14
Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są w szczególności na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 15
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od
działalności statutowej.
3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

IV Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

§ 17
1. Rada Fundacji składa się z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów
jednomyślnie. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Rada Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Rady Fundacji Fundatorzy dokonują wyboru w to
miejsce nowego członka Rady Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku. Rada może organizować zebrania wspólnie z
Zarządem.
2. Uchwały Rady Fundacji, w zakresie odmiennie nieuregulowanym, zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.
3. Zebrania Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na
wniosek członka Rady.
4. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w pracach
Rady. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej
przez Radę Fundacji.
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§ 19
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
2) powoływanie i odwoływane członków Zarządu oraz przyjmowanie ich rezygnacji z
członkostwa w Zarządzie,
3) przyjmowanie informacji Zarządu o działalności i rozwoju Fundacji,
4) nadzór nad działalnością Fundacji,
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu Fundacji oraz zatwierdzanie
rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,
6) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności dla Zarządu,
7) wyrażanie zgody na zaciąganie w imieniu Fundacji zobowiązań, których wartość przekracza
100 000 złotych,
8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i nagród dla członków Zarządu.

§ 20
1. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych przez
Radę Fundacji. Spośród członków Zarządu Rada Fundacji może wybrać Prezesa Zarządu.
Członek Zarządu jednoosobowego jest jednocześnie Prezesem Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie
odwołani.
3. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania
swych funkcji, Rada Fundacji może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, jako okresowo
pełniącą funkcję członka Zarządu.
§ 21
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji z członkostwa lub odwołania
członka Zarządu.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały podjętej
bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji,
jakie nie są zastrzeżone statutem dla Rady Fundacji, a w szczególności:
a. opracowywanie strategii i programów działania,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
e. realizowanie uchwał Rady Fundacji,
f. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady
wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

§ 23
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1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków, z zastrzeżeniem ust. 2, chyba, że niniejszy Statut przewiduje inny sposób
podjęcia uchwały.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podejmowane są jednoosobowo. W
przypadku Zarządu dwuosobowego, w którym nie wybrano Prezesa Zarządu, uchwały
zapadają jednomyślnie, zaś jeżeli wybrano Prezesa Zarządu w przypadku równej liczby
głosów oddanych za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania
pisemnego, o ile wszyscy obecni członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

§ 24
Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa Zarząd.

§ 25
1. Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji upoważnieni
są:
 Prezes Zarządu jednoosobowo,
 dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie,
 członek Zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji, a w przypadku gdy nie
został on wybrany – dwóch członków Zarządu działających łącznie.
V Działalność gospodarcza
§ 26

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków
na realizację swych celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania (58.1),
2) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),
3) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),
4) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2),
5) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(63.99),
6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21),
7) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
(72.20.Z),
8) badanie rynku i opinii publicznej (73.2),
9) działalność fotograficzna (74.20),
10) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9),
11) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
12) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
13) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02),
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14) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92),
15) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29),
16) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z).
Działalność gospodarcza Fundacji jest ściśle związana z celami jej ustanowienia.

§ 27
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Fundacji mogą być przeznaczone tylko na jej cele
statutowe.
VI Połączenie i likwidacja Fundacji
§ 28

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku istotnej zmianie uległby cel działalności
Fundacji
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów
przy obecności 2/3 członków Rady Fundacji.
§ 29
1.

2.
3.

O likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków decyduje Rada
Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady
Fundacji.
Likwidatorem Fundacji jest ostatni Zarząd Fundacji.
Pozostały po likwidacji majątek Fundacji zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Krzewienia
Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni z przeznaczeniem na działalność naukową, kulturalną i
społeczną prowadzoną przez to stowarzyszenie.
VII Postanowienia końcowe

§ 30
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 31
1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2012.
3. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za
ubiegły rok obrotowy.

§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym rejestrze Sądowym przez
właściwy sąd.
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Za Spółdzielczy Instytut Naukowy sp. z o.o.

Za Spółdzielczą Kasę OszczędnościowoKredytową im. Franciszka Stefczyka

…………………………………….

………………………………………….

Grzegorz Bierecki

Grzegorz Nowak
………………………………………………..
Andrzej Sosnowski
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