STATUT FUNDACJI KOTWICA
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Kotwica”
§2
1. Fundatorami Fundacji są Katarzyna Gałecka oraz Renata Kruk.
2. Fundacja KOTWICA została założona aktem notarialnym w dniu 8.01.2018r. Repertorium A
Nr31/2018 Kancelarii Notarialnej w Świdniku w obecności notariusza Moniki Mateńko.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
4. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
5. Fundacja może otwierać oddziały i filie.
6. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§3
1. Fundacja może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę
oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy
w językach obcych.
§4
Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Fundację
jak i dla samej Fundacji.
§5
1. Fundacja działa zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz prawem
wewnętrznym.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla Zabezpieczenia Społecznego.
2. Fundacja kieruje się w swoich działaniach wartościami chrześcijańskimi i promuje je.
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§6
Fundacja może współdziałać i łączyć się z innymi fundacjami posiadających zbieżne cele.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§7

Celem działania Fundacji jest:
1) W zakresie pożytku publicznego:
a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
c) Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
d) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
e) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
f) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
g) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
h) Działalność na rzecz osób i dzieci niepełnosprawnych;
i) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
j) Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
k) Promocja zdrowia i ratownictwo;
l) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
m) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
n) Promocja i organizacja wolontariatu;
o) Działalność charytatywna.
2) W pozostałym zakresie:
a) Organizowanie wypoczynków rodzinnych i dla osób starszych;
b) Organizowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;
c) Organizowanie pomocy materialnej i wychowawczej dla dzieci i młodzieży i ich rodzin;
d) Organizowanie wyjazdów szkoleniowych, warsztatów i konferencji;
e) Pomoc socjalna, w tym dożywianie;
f) Działalność misyjna na rzecz rozwoju wartości chrześcijańskich;
g) Działalność na rzecz lokalnej ludności w ramach projektów współpracy z odpowiednimi
Wydziałami Urzędów Miasta i Gmin;
h) Promowanie wartości i idei chrześcijańskich.
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§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Diagnozowanie potrzeb środowiskowych oraz opracowywanie i prowadzenie programów
dostosowanych do tych potrzeb
2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo – wychowawczych, edukacyjnych,
wsparcia dziennego, szczególnie: świetlic dla dzieci i młodzieży, przedszkoli, hosteli związanych z działalnością statutową Fundacji, punktów konsultacyjnych dla osób
uzależnionych, placówek resocjalizacyjnych,
3. Promocję i organizację wolontariatu.
4. Działalność szkoleniową oraz organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów itp.
5. Wspieranie, podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz realizacji celów statutowych
fundacji.
6. Propagowanie działalności Fundacji w środkach masowego przekazu.
7. Organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, obozów, wycieczek i
tworzenie kadr dla tych celów.
8. Realizację programów i projektów służących wdrażaniu działań statutowych Fundacji.
9. Organizowanie punktów konsultacyjnych, pomocy terapeutycznej, wsparcia psychologiczno –
pedagogicznego, doradztwa duchowego, pomocy w zakresie pisania pism urzędowych.
10. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, spotkań integracyjnych – mających na celu
wzmocnienie więzi rodzinnych, zapobieganie wyuczonej bezradności, likwidowanie uprzedzeń
oraz zapobieganie patologiom społecznym.
11. Organizowanie alternatywnych form edukacji.
12. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz
dożywianie – szczególnie dzieci.
13. Rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych.
14. Rozdzielnictwo odzieży, przyborów szkolnych, przedmiotów codziennego użytku, artykułów
sanitarnych i higienicznych.
15. Organizowanie obozów szkoleniowych, terapeutycznych, integracyjnych i innych.
16. Opieka nad rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, demoralizacją.
17. Współpracę ze środowiskiem rodzinnym, szkolnym – dziecka, z władzami miasta, poradniami,
MOPS, kuratorami, instytucjami państwowymi, samorządowymi, podmiotami gospodarczymi,
organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami w kraju i za granicą –
w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Fundacji.
18. Wspieranie finansowe przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami w zakresie realizacji
celów fundacji.
19. Dystrybucja wózków inwalidzkich.
20. Finansowanie leków i zabiegów specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych
21. Inne, stosownie do potrzeb realizacji celów fundacji, o ile pozostają w zgodzie
z obowiązującym prawem.
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§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
w zakresie celów określonych w paragrafie 7 punkt 1.
§10
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami
zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§10
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych),
2. Darowizny, spadki, zapisy, lokaty, obligacje skarbowe i udziały,
3. Wpływy ze zbiórek, kwest, imprez i ofiarności publicznej,
4. Środki uzyskane od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych,
5. Dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach,
6. Dochody z posiadanego majątku,
7. Majątek ruchomy i nieruchomy,
8. Inne źródła przewidziane przepisami prawa.
§11
Dotacje, subwencje, darowizny i zapisy będą przeznaczone na cele statutowe. Ofiarodawcy mogą
wskazać konkretny cel przeznaczenia zgodny z celami fundacji.
§12
Za podjęte przez siebie zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
§13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku
z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§14
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków Zarządu Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi
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pozostają oni w związku małżeńskim 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”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Zarządu Fundacji, pracowników
Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz Członków Zarządu Fundacji,
pracowników Fundacji, oraz do osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może zdobywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.
§15
Dopuszcza się tworzenie Oddziałów Fundacji poza granicami Rzeczpospolitej Polski w celu
powołania Przedstawiciela Fundacji w danym kraju, którego zadaniem będzie zadbanie
o powoływanie, uruchamianie i utrzymywanie należytych stosunków partnerskich i relacji
współpracy dla osiągnięcia przychodu finansowego lub materialnego oraz umysłowego dla potrzeb
Fundacji.
§16
1.

Fundacja może posiadać rachunki oszczędnościowe oraz lokaty.

Przyjmuje się, że od każdej darowizny oraz wpływu na konto Fundacji wraz z rachunkami
walutowymi odlicza się 10% wartości przelewu na potrzeby administracyjne Fundacji, z wyjątkiem
wpływów z tytułu umów zawieranych z jednostkami sektora finansów publicznych, lub w wyniku
podjęcia innej decyzji przez Zarząd Fundacji.
2.

3. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z zasadami
i rozporządzeniami zgodnymi z kategorią działań. Wszelkie zyski i dochody finansowe i materialne
muszą być wykorzystane do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI I ZASADY JEJ ORGANIZACJI

§17
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
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§18
1.
Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych
Członków Zarządu Fundacji. W Zarządzie jednoosobowym występuje wyłącznie funkcja Prezesa,
który jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje.
2.

Fundator może sam pełnić funkcje Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu Fundacji.

3.
Prezes powoływany jest na czas nieokreślony przez Zarząd Fundacji w pełnym składzie
w drodze jednomyślnej uchwały.
4.

5.

Prezes przestaje pełnić swoją funkcje w przypadku:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) śmierci,
3) długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie tej funkcji.
Do Wiceprezesa przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6.
Pozostałych Członków Zarządu Fundacji powołuje na okres 3 lat Zarząd Fundacji w pełnym
składzie w drodze jednomyślnej uchwały. Członek Zarządu Fundacji danej kadencji może być
powoływany na kolejne kadencje.
7.

Pozostali Członkowie Zarządu Fundacji przestają pełnić swoje funkcje w przypadku:
1) upływu kadencji, na jaką zostali powołani,
2) złożenia pisemnej rezygnacji,
3) śmierci.

8.
Prezesowi przysługuje prawo odwołania w każdym momencie każdego z pozostałych
Członków Zarządu Fundacji w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w
celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez Członka Zarządu Fundacji Statutu
Fundacji lub naruszenia przepisów prawa, nie wywiązywania się przez pozostałego Członka
Zarządu Fundacji z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą
niezdolność do sprawowania funkcji pozostałego Członka Zarządu Fundacji.
9.
Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10.

W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą:
- Katarzyna Gałecka – Prezes
- Renata Kruk – Wiceprezes,
które sprawują swoje funkcje na czas nieokreślony.
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§19
1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań,
g) ustanawianie pełnomocników Fundacji,
h) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, w tym rocznego sprawozdania dla
właściwego Ministerstwa,
i) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o rachunkowości,
j) ustanowienie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym,
k) tworzenie filii i oddziałów Fundacji.
2. Oświadczenia woli, w tym dotyczące spraw majątkowych, w imieniu Fundacji składa Prezes
oraz Wiceprezes w przypadku gdy został powołany.
3. Zarząd Fundacji może udzielić innym osobom, w tym pozostałym Członkom Zarządu Fundacji,
pełnomocnictwa do czynności prawnych określonego rodzaju.
§20
1. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu Fundacji i kieruje jego pracami.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu
Fundacji.
4. Z obrad Zarządu Fundacji sporządzany jest protokół.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów przy obecności
dwóch Członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, chyba że przepisy niniejszego Statutu
stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

§ 21
1. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w tym umowy wolontariatu lub na podstawie umowy o pracę.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie.
3. Czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Prezes lub wyznaczony przez niego
Członek Zarządu Fundacji. W szczególności nawiązuje on i rozwiązuje stosunki pracy z
pracownikami Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych w uchwale
Zarządu Fundacji.

8

STATUT FUNDACJI KOTWICA

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU
§ 22
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w pełnym składzie w drodze jednomyślnej
uchwały.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona,
i określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI
§23
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jej środków lub majątku.
2. Fundacja ulegnie likwidacji w przypadku zrealizowania wszelkich celów statutowych.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w pełnym składzie w drodze
jednomyślnej uchwały z własnej inicjatywy.
4. Likwidatorem Fundacji zostaje Zarząd Fundacji.
5. Istniejący majątek likwidowanej Fundacji zostanie przekazany dla Kościoła Chrystusowego
Hosanna w Lublinie na realizacje celów, o których mowa w paragrafie 7 niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§24
1. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności, za rok
ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

………………………………………….
Podpis Fundatorów
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