STATUT
FUNDACJI PRZYTULNY DOMEK
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Przytulny Domek, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Justynę Sudzik, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym w sporządzonym w dniu 31 stycznia
2019 r. przez notariusza Natalię Bielińską w kancelarii notarialnej w Gdyni (81-388) przy ulicy
Świętojańskiej 118/1, Repertorium A numer 254/2019, działa na podstawie przepisów polskiego prawa
oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja jest bezwyznaniowa i apolityczna.
2. Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy organ nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest Gdynia.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić
działalność również poza granicami Polski, jeśli wymaga tego realizacja celów statutowych.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§4
1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i posługiwać się pieczęcią
z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.
§5
1. Fundację powołuje się mając na względzie potrzebę integracji międzypokoleniowej, czerpania
przez dzieci i młodzież z doświadczeń dorosłych i seniorów, zapobiegania wykluczeniu społecznemu
seniorów, podnoszenia świadomości i wiedzy rodzicielskiej oraz postaw moralnych młodych ludzi
poprzez propagowanie podstawowych zasad życia w społeczeństwie demokratycznym.
2. Celami Fundacji są:
a) stworzenie miejsca dla osób potrzebujących bezpiecznej i przyjaznej atmosfery,
b) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży,
c) podnoszenie świadomości rodzicielskiej w wychowaniu dzieci,
d) doskonalenie nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania młodego człowieka.
e) aktywizowanie i angażowanie seniorów w życie społeczne,
f) ukazywanie potencjału twórczego osób utalentowanych,
g) inicjowanie i wspieranie udziału obywateli w życiu publicznym oraz kształtowanie postaw
obywatelskich polskiego społeczeństwa,
h) rozwijanie potencjału twórczego w dzieciach, młodzieży, dorosłych i seniorach,
i) wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i angażowanie ich w aktywne uczestnictwo
w życiu społecznym,
j) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego,
k) prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku
dzieci i młodzieży,
l) wspieranie i propagowanie konieczności dbania o zdrowie psychiczne,

m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
n) upowszechnianie polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w społeczeństwie,
o) upowszechnianie kultury i aktywności fizycznej,
p) propagowanie edukacji międzykulturowej, ekologicznej i globalnej, propagowanie
proekologicznych i odpowiedzialnych postaw, zachowań i rozwiązań z poszanowaniem środowiska
naturalnego,
q) działalność charytatywna i dobroczynność,
r) działalność edukacyjna skierowana zarówno do dzieci, jak i do osób dorosłych,
s) działalność kulturalna.
§6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a) prowadzenie i wspieranie edukacji zdrowotnej i sportowej,
b) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
c) prowadzenie i wspieranie edukacji kulturowej i artystycznej, w tym inicjacja, organizacja
i promocja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
d) prowadzenie i wspieranie działań na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych,
e) prowadzenie i wspieranie doradztwa zawodowego dla młodzieży,
f) prowadzenie akcji edukacyjnych promujących wartości demokratyczne, postawy obywatelskie,
wolontariat i przedsiębiorczość,
g) organizowanie wyjazdów i wycieczek krajoznawczych, a także letnich i zimowych form
wypoczynku,
h) organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów i kursów związanych z realizacją celów
statutowych Fundacji,
i) organizowanie imprez, wydarzeń i spotkań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji,
j) organizowanie festiwali, festynów i konkursów z udziałem dzieci i młodzieży,
k) aktywną współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz krajowymi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi w celu realizacji celów statutowych Fundacji,
l) pozyskiwanie środków finansowych poprzez organizowanie kiermaszów, aukcji, zbiórek
i zdobywanie sponsorów,
m) zachęcanie osób związanych z fundacją do wnoszenia ich własnego wkładu, w szczególności
w postaci własnej pracy, wkładu rzeczowego bądź finansowego, a także tworzenie warunków
do wnoszenia takiego wkładu.
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
a) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
b) prowadzenie i wspieranie edukacji kulturowej i artystycznej, w tym inicjacja, organizacja
i promocja wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
c) organizowanie festiwali, festynów i konkursów z udziałem dzieci i młodzieży,
d) organizowanie imprez, wydarzeń i spotkań związanych z realizacją celów statutowych Fundacji,
e) organizowanie wyjazdów i wycieczek krajoznawczych, a także letnich i zimowych form
wypoczynku,
f) sprzedaż towarów wytworzonych przez osoby korzystające z pomocy Fundacji,
g) sprzedaż przedmiotów darowizny.
§7
1. Fundacja może prowadzić bezpośrednio działalność gospodarczą w celu pozyskania środków
na prowadzenie działalności statutowej.
2. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku
do działalności statutowej.
3. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej
osiągany
przeznaczony
jest
na
finansowanie
działalności
statutowej
Fundacji.

§8
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie, według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD):
58.11.Z – Wydawanie książek,
58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
85.41.C – Placówki doskonalenia nauczycieli,
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
§9
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości
2.000,00 (dwa tysiące) złotych wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne składniki
majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. W ramach majątku Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się kwotę
w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
§ 10
1. Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów.
2. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji, subwencji oraz grantów,
c) ofiarności publicznej i zbiórek publicznych,
d) organizacji imprez masowych,
e) odsetek z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek,
f) zysku z majątku Fundacji,
g) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
§ 11
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.
3. Majątek Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokryciu kosztów jej
działania.
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.
§ 12
Organami Fundacji są Fundator oraz Zarząd Fundacji.
§ 13
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 (od jednej do czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na 5-letnią (pięcioletnią) kadencję.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację ze skutkiem natychmiastowym
z pełnienia funkcji.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani przed upływem
kadencji przez Fundatora.
7. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji. Wysokość
wynagrodzenia ustalana jest przez Fundatora. Umowy z Prezesem Zarządu i Członkami Zarządu
dotyczące zatrudnienia i wynagradzania mogą być zawierane przez pełnomocnika ustanowionego
przez Fundatora.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu lub Fundatora,

b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu,
d) odwołania przez Fundatora.
§ 14
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji,
d) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
e) sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu,
f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
g) inicjowanie działań w celu zmiany statutu Fundacji,
h) zatrudnianie pracowników oraz nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
i) ustalanie wysokości wynagrodzenia pracowników Fundacji, po zatwierdzeniu jej przez Fundatora.
2. Zarząd Fundacji odpowiada przed Fundatorem w zakresie realizacji celów statutowych.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu służą także podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 15
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają Prezes Zarządu samodzielnie lub co najmniej dwóch
Członków Zarządu działających łącznie.
§ 16
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu wyrażony
w formie uchwały.
§ 17
W przypadku śmierci bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez Fundatora, decyzje
należące do jego kompetencji podejmowane są przez zebranie jego spadkobierców większością 2/3
(dwóch trzecich) głosów.
§ 18
1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków
organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 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”.
2. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz
członków organów Fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich ani nie dokonuje od podmiotów, w których uczestniczą powyższe osoby zakupu
towarów i usług na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów,
na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji. O połączeniu z inną fundacją decyduje Fundator.

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator. Likwidatorami stają się dotychczasowi
członkowie Zarządu.
§ 21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały
Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

_______________
Justyna Sudzik
fundator

