Tekst jednolity Statutu Fundacji Mediaexpert Włącz Się ze
zmianami wprowadzonymi uchwałą nr.5 Zarządu Fundacji
z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w
Statucie Fundacji oraz uchwalenia tekstu jednolitego
Statutu Fundacji Włącz Się

STATUT
FUNDACJI MEDIAEXPERT WŁĄCZ SIĘ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja MEDIAEXPERT „Włącz Się” ustanowiona przez Teresę
Grzebita zam. w Złotowie przy ul. Łowieckiej 9A, zwaną dalej Fundatorem, aktem
notarialnym przed notariuszem Anną Sobczyk-Nowak w Kancelarii Notarialnej w Złotowie
przy ul. M. Konopnickiej 15A za numerem repertorium A numer 2952/2012, dnia
dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwunastego roku, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.
U. 2003r. nr 96 poz. 873 ) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Złotów.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministrem właściwym jest Minister Zdrowia.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
Fundacja używa pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz loga Fundacji.
Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe, nagrody oraz wyróżnienia i
przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla działalności Fundacji.

§5
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6
Celami Fundacji są:
1.

2.
3.

Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych, ochrony
zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze
zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i
materialnej.
Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty wśród
osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób szczególnie
uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na
niedostatek środków finansowych.
§7

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1.
2.
3.

4.

Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci i dorosłych szczególnie zagrożonych utratą
zdrowia lub życia oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
Organizowanie akcji pomocy również z udziałem innych podmiotów.
Organizowanie, wspieranie i finansowanie różnych form imprez kulturalnych,
charytatywnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych na rzecz realizacji celów
Fundacji.
Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej
prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, jak również domów
dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podmiotów prowadzących
działalność w zakresie zdrowia, edukacji, opieki oraz wychowania dzieci i młodzieży.
§7a

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie ( Dz.U. 2003 nr. 96 poz 873 ).
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
w zakresie wskazanym w § 6 i § 7 Statutu i działalność ta jest wyłączną statutową
działalnością Fundacji.
3. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest jako działalność nieodpłatna w
rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

4. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest, zgodnie z celami
Fundacji oraz sposobami ich realizacji:
a) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana:
- Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci i dorosłych,
ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw
o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym.
b) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej
niesklasyfikowana:
- Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej i materialnej.
c) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana:
- Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie promowania i szerzenia oświaty
wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp, w tym wspieranie osób
szczególnie uzdolnionych, a także osób nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.
d) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej
niesklasyfikowana:
- Pomoc finansowa i rzeczowa dla dzieci i dorosłych szczególnie zagrożonych
utratą zdrowia lub życia oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i
materialnej.
e) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna:
- Organizowanie akcji pomocy również z udziałem innych podmiotów.
f) 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki:
- Organizowanie, wspieranie i finansowanie różnych form imprez kulturalnych,
charytatywnych, artystycznych oraz rekreacyjno-sportowych na rzecz realizacji
celów Fundacji.
g) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana:
- Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej
prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia, jak również
domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podmiotów
prowadzących działalność w zakresie zdrowia, edukacji, opieki oraz wychowania
dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§8
1.

2.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 50 000 zł.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 10.000 zł
( dziesięć tysięcy złotych ).

§9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§10
Dochody Fundacji pochodzą z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji osób trzecich,
dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,
działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§11
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, a w przypadku powołania
Fundacji do dziedziczenia Zarząd 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.
§12
1.

2.

3.

4.

Wykluczone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń 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.
Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków Komisji Rewizyjnej Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji,
członków Komisji Rewizyjnej Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Komisji Rewizyjnej
Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§13

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§14
1. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna w
rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, a Fundacja może
również prowadzić działalność gospodarczą, jako działalność dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
2. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu obowiązujących
przepisów.
3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
4. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku
publicznego.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI
§15
1.

Organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji,
b) Komisja Rewizyjna Fundacji.
2. Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej Fundacji i Zarządu Fundacji.
ZARZĄD FUNDACJI
§16
1.

2.
3.

4.

Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 8 osób, w tym Prezesa,
Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu i jest powoływany na okres trzech lat przez
Fundatora.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku: złożenia rezygnacji,
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu, choroby, ułomności lub utraty sił, powodujących trwałą niezdolność do
sprawowania funkcji, niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
nienależytego wypełniania funkcji członka w tym istotnego naruszenia postanowień
Statutu.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Komisja Rewizyjna
podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

§17
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§18

Zarząd Fundacji:
reprezentuje ją na zewnątrz,
opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników
Fundacji, według wytycznych Komisji Rewizyjnej Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j) powołuje rady programowe, zespoły, komitety oraz kierowników jednostek i zakładów,
zatwierdza regulaminy organizacyjne,
k) realizuje programy działania Fundacji,
l) uchwala regulaminy i akty wewnętrzne.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i
niemajątkowych składa Prezes Zarządu samodzielnie lub Wiceprezes z innym członkiem
Zarządu łącznie.
§20
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa
lub w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
§21
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§22
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
§23
Zarząd odpowiada przed Komisją Rewizyjną za realizację celów statutowych Fundacji oraz za
prawidłowość i celowość podejmowanych działań.

KOMISJA REWIZYJNA FUNDACJI
§24

1.

2.
3.

4.

Komisja Rewizyjna Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji,
odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej.
W skład Komisji Rewizyjnej Fundacji wchodzi od 3 do 6 osób, w tym Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Komisji Rewizyjnej, powołanych przez Fundatora
na okres 3 lat.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w
pracach tego organu, mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych i uzasadnionych
wydatków związanych z tą działalnością.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed
upływem kadencji z ważnych przyczyn.
§25

Do Komisji Rewizyjnej należy:
nadzór i kontrola realizacji głównych kierunków działania Fundacji,
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu
absolutorium,
h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,
i) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
j) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych co do wysokości
wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych.
a)
b)
c)
d)
g)

§26
Komisja Rewizyjna pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych może uczestniczyć
przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania bieżących wyjaśnień.
§27
1.

2.

Uchwały Komisji Rewizyjnej 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.
W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.
§28

Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma jeden głos.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§29
Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU
§30
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Zarząd w formie uchwały, za zgodą Komisji
Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§32
Decyzję o likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majątku pozostałym po likwidacji podejmuje
Komisja Rewizyjna w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
§33
Fundator może przekazać swoje uprawnienia wynikające ze Statutu wskazanej osobie
fizycznej bądź prawnej w drodze pisemnego pełnomocnictwa. Udzielenie takiego
pełnomocnictwa przez Fundatora winno nastąpić w formie aktu notarialnego, nie gaśnie na
skutek śmierci Fundatora i może być udzielane przez Pełnomocnika dalszym Pełnomocnikom.

