STATUT
„FUNDACJI MIEJ GEST”
z siedzibą we Wrocławiu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. ALEKSANDRA KRAKOWIAK, zam. ul. Dworcowa 14/5, 50-456 Wrocław,
ŁUKASZ KROPSKI, zam. ul. Piłsudskiego 21/5, 55-011 Siechnice,
PAULINA ANNA MUSZYŃSKA, zam. ul. Księska 16/4, 52-020 Wrocław,
KONRAD JAKUB KRYCKI, zam. Starzyńskiego 112, 39-200 Dębica,
Zwani dalej Fundatorami, zgodnie z treścią Oświadczenia Woli o ustanowieniu fundacji
sporządzonego w dniu 27 lutego 2017 roku przez Notariusza Kamilę Manikowską ustanawia
fundację, dla której na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst
jednolity Dz.U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy statut.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja Miej Gest”
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, z napisem wskazującym jej
nazwę, który po zarejestrowaniu go będzie podlegać ochronie prawnej.
§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy ze względu na zakres działania i cele fundacji
minister oraz miejscowo właściwy starosta.
5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
§5
1. Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z pełną nazwą.
§6
1. Fundacja może być wspólnikiem spółek prawa handlowego, a także może przystąpić do
istniejących stowarzyszeń, spółek oraz innych osób prawnych, jak również być podmiotem
założycielskim spółki.
2. Przystąpienie do spółki prawa handlowego, innego stowarzyszenia czy innych osób prawnych
wymaga zgody Rady Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji

§7
3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz nagrody i przyznawać je wraz z
innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
1. Celami działania Fundacji są:
a) powołanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczego
dla dzieci niepełnosprawnych
b) powołanie i prowadzenie punktów przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi.
c) powołanie i prowadzenie ośrodków opieki nad osobami starszymi, schorowanymi
d) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego dokształcenia osób
niepełnosprawnych
f) ochrona i promocja zdrowia,
g) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej,
wyrównywanie szans tych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom
społecznym,
h) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
i) działalność charytatywna,
j) promocja i organizacja wolontariatu,
k) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
Działalność ta jest wyłączną działalnością fundacji.
§9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Pomoc w organizowaniu lub organizację:
- warsztatów, festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
- szkoleń, kursów, spotkań i pogadanek itp., w celu wszechstronnej pomocy na rzecz
niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i wyrównywania szans tych
osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym,
b) Tworzenie podmiotów prawa handlowego, w tym spółek z o.o., dla realizacji poszczególnych
celów statutowych
b) Zbieranie, opracowanie i upowszechnienie wiedzy o osobach niepełnosprawnych,
c) Współpracę z administracją publiczną
d) Współpracę z samorządem lokalnym,
e) Współpracę z instytucjami doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologiczno
pedagogicznego,
f) Podejmowanie inicjatyw proekologicznych,
g) Prowadzenie działalności wydawniczej,

h) Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i warsztatów terapii zajęciowej,
i) Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
j) Organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego, czasu wolnego, imprez sportowo –
rekreacyjnych,
k) Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
l) Organizowanie zbiórek, kwest pieniężnych w kraju i za granicą,
m) Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
n) Promocja i wspieranie wolontariatu,
o) Współpracę z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą,
p) Tworzenie bazy informacyjnej dotyczącej działalności Fundacji,
q) Działania informacyjne i promocyjne Fundacji.

2. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej
i odpłatnej pożytku publicznego.
3. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd w odrębnej uchwale.
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych)
oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w
trakcie jej działania.
2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§11
1. Dochodami Fundacji są środki pochodzące:
a) Z funduszu założycielskiego.
b) Ze zbiórek, kwest, imprez publicznych i prywatnych.
c) Z darowizn, spadków i zapisów.
d) Z licytacji, konkursów i festiwali.
e) Z dotacji i subwencji krajowych i zagranicznych
f) Z majątku ruchomego i nieruchomego.
g) Z odsetek i depozytów bankowych.
h) Z majątku Fundacji.
i) Z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
j) Z funduszy pieniężnych.
2. Dochody Fundacji pochodzące ze spadków, darowizn, zapisów oraz subwencji mogą być użyte
do realizacji celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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.

§ 12
1. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz 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.
2. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
§ 13
1. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby
bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 14
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni
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”.
§ 15
1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 16
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność ta może być prowadzona w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony na działalność pożytku
publicznego.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§17
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.
RADA FUNDACJI
§18
1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym działalność Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z min 3 członków, powoływanych przez Fundatorów.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje
do czasu powołania nowych członków Rady Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje po przyjęciu i
zatwierdzeniu ich kandydatur przez Fundatorów.

5. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
6. Fundator może być członkiem Rady Fundacji, o ile nie jest członkiem Zarządu.
7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać
z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
8. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji.
9. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji,
2) Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji,
3) Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
4) Nienależytego wypełniania funkcji członka,
5) Istotnego naruszenia postanowień Statutu,
6) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej
7) Na pisemny wniosek Fundatora, przy akceptacji zwykłej większości Fundatorów
10.
W skład Rady Fundacji, na wniosek Zarządu, przy akceptacji Fundatorów, mogą
zostać powołani nowi członkowie.
§19
Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
1) Sprawowanie nadzoru nad działalnością Fundacji we wszystkich jej sferach, w tym
w szczególności w zakresie realizacji przez Fundację jej celów statutowych w zgodzie
z postanowieniami statutu i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
2) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu – z wyjątkiem jego pierwszego składu,
3) Zawieszanie i odwieszanie członków Zarządu w czynnościach,
4) Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu,
5) Zawieranie umów, w tym umowy o pracę, z członkami Zarządu,
6) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
7) Zatwierdzanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
8) Przyjmowanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji, zatwierdzanie rocznych
sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
9) Podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu lub Fundatora, co do zasad udzielania dotacji i
innych form pomocy ze środków Fundacji, w kwotach powyżej 5.000zł
10)
Podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu lub Fundatora, w sprawach dotyczących:
a) powoływania i likwidacji zakładów Fundacji,
b) udziału Fundacji w spółkach i organizacjach gospodarczych w przypadkach, gdy wartość
udziału Fundacji przekracza 25.000 zł,
11)
Przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez osoby
powołane w tym celu przez Radę Fundacji inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg
rachunkowych, tudzież badania słuszności i celowości poczynionych wydatków,
12)
Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
13)
Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Fundacji
14)
Podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu Fundacji, o połączeniu Fundacji z inną
fundacją lub dokonanie podziału Fundacji bezwzględną większością trzech czwartych głosów,

15)
Podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu Fundacji, przystąpienie Fundacji do
spółki prawa handlowego, innego stowarzyszenia czy innych osób prawnych
16)
Podejmowanie decyzji, na wniosek Zarządu Fundacji, zmian w Statucie Fundacji
przed złożeniem ich do Sądu Rejestrowego
17)
Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd
18)
Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
§20
1. Rada Fundacji zatwierdza przedkładane przez Zarząd decyzje we wszystkich sprawach,
nienależących do czynności zwykłego zarządu.

2. Rada Fundacji może bez ograniczeń tworzyć i likwidować stałe i tymczasowe komitety lub
komisje, składające się z członków Rady Fundacji, w szczególności m.in.: komitet audytu do
badania działalności Fundacji, komitet rekrutacji do znalezienia kandydatów na członków
Zarządu i komitet wynagrodzeń do ustalenia sytemu wynagrodzeń dla członków Zarządu.
§21
1.
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2.
Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach
tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków
związanych z tą działalnością.
§22
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych
uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.
§23
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele
organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§24
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
2. Prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów oraz członków pierwszego składu Zarządu powołują
na wspólną trzyletnią kadencję Fundatorzy.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa trzy lata i kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z działalności za każdy rok obrotowy.

4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych członków Zarządu
Fundacji.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje po zatwierdzeniu ich
kandydatur przez Radę Fundacji.
6. W skład zarządu może zostać powołany Fundator
§25
1. Rada Fundacji, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza
w czynnościach prezesa i wiceprezesa lub wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.
§26
1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji, a także
w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Zarządu i Rady Fundacji w tym samym czasie.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji,
2) Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji,
3) Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania
funkcji,
4) Nienależytego wypełniania funkcji członka,
5) Istotnego naruszenia postanowień Statutu,
6) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
§27
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji o ile Rada
Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia.
2. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani premiami przez
Radę Fundacji lub Fundatorów.
§28
1. Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji i posiada kompetencje niezastrzeżone
dla Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2) kieruje działalnością Fundacji zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu
i uchwalonego przez Radę Fundacji regulaminu pracy Zarządu,
3) uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
4) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
5) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

7) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach
organizacyjnych Fundacji,
8) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na
wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej,
9) przedstawia Radzie Fundacji propozycje zmian w statucie Fundacji, jej likwidacji oraz jej
połączenia się z inną fundacją lub jej podziału. Zmiany w Statucie przed dokonaniem zgłoszenia
do Sądu Rejonowego zatwierdza Rada Fundacji w formie decyzji.
3. Zarząd Fundacji może powołać, jako swój organ doradczy, Radę Programową, złożoną
z osób zainteresowanych ideą Fundacji.
§29
1. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin
2. Na wniosek Zarządu Rada Fundacji zatwierdza Regulamin działania Zarządu oraz strukturę
organizacyjną Fundacji
§30
1. Zarząd przedstawia Radzie Fundacji corocznie w terminie do 30 stycznia sprawozdania ze swej
działalności za rok ubiegły.
2. Zarząd składając roczne sprawozdani z działalności Fundacji wnioskuje o udzielenie
absolutorium
3. Brak udzielenia absolutorium Zarządowi przez Radę Fundacji może być przyczyną odwołania
Zarządu Fundacji
§31
1. Zarząd Fundacji odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał
2. Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego lub Radę Fundacji Wiceprezes zwołuje
posiedzenia oraz określa termin i porządek obrad.
3. Każdy Członek Zarządu posiada jeden głos
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały
wymagana jest obecność ponad połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
Fundacji. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. W obradach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji.
§32
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub
Wiceprezes Zarządu Fundacji.
2. W przypadku dwuosobowego składu Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa
jeden członek Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna
osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§33
1. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pełni Prezes
Zarządu.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy
3. Fundacja dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 34
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, po wyrażeniu
zgody przez Fundatorów.
3. Fundacja w toku swej działalności może określać dodatkowe cele i sposoby ich realizacji,
niebędące w sprzeczności z dotychczasowymi.
4. Po śmierci Fundatorów ich kompetencje będzie wykonywała Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu, na wniosek Zarządu Fundacji, podejmuje Rada Fundacji oraz
Fundatorzy.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku, mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 35
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, przy
akceptacji Fundatorów
3. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.
§ 36
1. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele
pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatorów, organizacjom pożytku publicznego
działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów
Fundacji.
§ 37
1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta
Wrocławia.
Wrocław, dnia 27 lutego 2017 roku

