STATUT
FUNDACJI "ŻÓŁTY LATAWIEC"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Fundacja pod nazwą "ŻÓŁTY LATAWIEC", zwana dalej Fundacją
ustanowiona przez: Barbarę Sienkiewicz, zwaną dalej "Fundatorem", aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 14 lutego 2013 roku przez notariusza
Andrzeja Piórkowskiego w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ul.
Kilińskiego 9B, za repertorium A nr 471/2013, na podstawie przepisów
ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność
pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
3. Fundacja prowadzi działalność non profit.
§3
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Siedlce.
§5
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
Pieczęć może ponadto zawierać znak Fundacji.
§6
Ze względu na cele nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
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ROZDZIAŁ II
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA
§7
Celem Fundacji jest:
1. niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem
umysłowym,
autyzmem bądź też pokrewnymi
zaburzeniami
rozwojowymi;
2. udzielanie wsparcia ich rodzinom;
3. udzielanie wsparcia terapeutom, pedagogom i osobom pracującym z
osobami z autyzmem;
4. szeroko pojęte działania mające na celu promocję i profilaktykę zdrowia
lokalnej społeczności;
5. promowanie szeroko pojętego zdrowego stylu życia;
6. prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej,
fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi
standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci i osób dorosłych z
upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi
zaburzeniami rozwojowymi;
7. promocji problemu autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętym oraz
przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
8. rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z upośledzeniem
umysłowym,
autyzmem bądź też pokrewnymi
zaburzeniami
rozwojowymi;
9. realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania;
10. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
11. działalność w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, w szczególności organizacja imprez
kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów
artystycznych, plenerów.
12. realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego;
13. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
14. promocja turystyki i krajoznawstwa;
15. promocja i organizacja wolontariatu;
16. działalność
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
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§8
Cele wymienione w § 7 Fundacja realizuje poprzez:
1. realizowanie programów edukacyjnych;
2. organizowanie
i
prowadzenie
placówek
terapeutycznych,
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych i organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych a także wyjazdów integracyjnych;
3. współpracę z organizacjami i instytucjami pracującymi z dziećmi i
osobami dorosłymi;
4. utworzenie ośrodka szkoleniowego, prowadzenie szkoleń w
szczególności dla rodziców, profesjonalistów i wolontariuszy pracującymi
z dziećmi i osobami dorosłymi;
5. prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji;
6. działania promocyjne i edukacyjne dotyczące upośledzenia umysłowego,
autyzmu i potrzeb dotkniętych nim osób adresowane do decydentów,
administracji i opinii publicznej;
7. współpraca z ośrodkami naukowymi, uczelniami, uniwersytetami;
8. organizowanie imprez charytatywnych;
9. udzielanie zapomóg, stypendiów i innych form wsparcia finansowego;
10. doradztwo i poradnictwo zawodowe w tym w szczególności dla osób
niepełnosprawnych;
11. badania i analizy rynku pracy i edukacji w tym w szczególności
dotyczące osób niepełnosprawnych;
12. wydawanie publikacji;
13. wsparcie psychologiczno- doradcze osób w tym w szczególności
pozostających
bez
zatrudnienia,
poszukujących
pracy
i
niepełnosprawnych;
14. utworzenie ośrodka pobytu dziennego umożliwiającej podjęcie pracy
osobom z autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
15. utworzenie ośrodka dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze,
specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku;
16. utworzenie ośrodka dla osób z zaburzeniami, upośledzeniem
umysłowym autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi
a także domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
17. utworzenie domu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zwanych dalej "uczestnikami", które w wyniku upośledzenia niektórych
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu
zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji
społecznej;
18. utworzenie domu samopomocy (w wymiarze dziennym i całodobowym)
świadczącego usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych
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treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w
zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu
społecznym;
19. realizacja programów o charakterze edukacyjno- promocyjnym w
zakresie profilaktyki zdrowia oraz promowania zdrowego stylu życia.
§9
1.
2.

Cele wymienione w § 7 Fundacja realizuje poprzez działalność pożytku
publicznego nieodpłatną, odpłatną i częściowo odpłatną.
Przychód z działalności odpłatnej i częściowo odpłatnej służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
§ 10

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w
kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI
§ 11
Organami Fundacji są
- Rada Fundacji
- Zarząd
1. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą też wobec członków
Zarządu pozostawać w stosunku podległości służbowej.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w
pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach
otrzymać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków
związanych z tą działalnością.
4. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wyklucza
z możliwości wchodzenia w skład Rady.
5. Fundator może wejść w skład organów Fundacji.
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RADA FUNDACJI
§ 12
1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób, powoływanych przez
Fundatora.
2. Członkowie Rady Fundacji na jej pierwszym posiedzeniu wybierają
spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady
Fundacji.
3. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do
występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej
posiedzeniami.
4. Członków Rady Fundacji powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat. Dopuszczalne jest powoływanie
tych samych osób na następne kadencje Rady Fundacji.
§ 13
1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
a) odwołania przez Fundatora ze względu za niewywiązywanie się z
obowiązków członka Rady Fundacji lub naruszenia postanowień statutu
Fundacji,
b) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności,
c) upływu kadencji,
d) śmierci jej członka,
e) złożenia przez niego rezygnacji,
f) przekroczenia 70-tego roku życia,
g) dłuższego niż rok nie pełnienia obowiązków członka lub nie
uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji w
danym roku kalendarzowym.
§ 14
1. Rada Fundacji jest jej organem kontrolno–nadzorczym i doradczym.
2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
a) wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i
przedstawicielstw Fundacji,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i
udzielanie absolutorium jego członkom.
3. Rada Fundacji uchwala regulamin określający szczegółowo jej
organizację i sposób wykonywania czynności.
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§ 15
1. Pracami Rady Fundacji kieruje jej przewodniczący.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
3. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są przez jej przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie,
telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia
skierowanego bezpośrednio do jej członków.
5. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w
sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w
nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie
uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z
takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich
uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
6. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem
doradczym członkowie Zarządu.
§ 16
1. Z wyjątkiem przypadków określonych statutem uchwały Rady Fundacji
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
a) dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w
składzie trzech osób,
b) trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w
składzie czterech albo pięciu osób.
2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego, a w razie jego nieobecności – głos
wiceprzewodniczącego.
3. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia
posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków
nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
ZARZĄD FUNDACJI
§ 17
1. W skład zarządu wchodzi od dwóch do pięciu członków powoływanych
przez Fundatora.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji. Kadencja Zarządu
trwa pięć lat.
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3. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne
kadencje Zarządu.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§ 18
Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:
1. Barbara Sienkiewicz – Prezes Zarządu,
2. Dariusz Sienkiewicz – członek Zarządu,
3. Agnieszka Zabielska – członek Zarządu.
§ 19
Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
a) odwoływania przez Fundatora,
b) upływu kadencji,
c) śmierci członka Zarządu,
d) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
e) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
f) naruszenia postanowień statutu Fundacji,
g) trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub
ułomności,
h) nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy
miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach
Zarządu w danym roku kalendarzowym.
§ 20
Pracami Zarządu kieruje Prezes.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Fundatora.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania
oraz rocznych sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę
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c)
d)
e)
f)
g)
2.

3.

inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej
prowadzenia;
opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji określających
długofalowe kierunki jej działania;
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
Budżety i plany, o których mowa w ust.1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zaopiniowania w
terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku.
Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności
statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków
majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość
majątku Fundacji.
§ 23

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji
upoważnionych jest Prezes oraz członek Zarządu działając łącznie, z
zastrzeżeniem ustępu 2.
2. W sytuacjach gdy stroną umowy jest osoba pełniąca Funkcję Prezesa
Fundacji, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch
pozostałych członków Zarządu działających łącznie.
§ 24
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw
Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z 3 dniowym wyprzedzeniem
pisemnie lub telefonicznie.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej:
a) dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie
dwóch lub trzech osób,
b) trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie
czterech lub większej liczby osób.
§ 25
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu
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wraz z członkiem Zarządu.
3. W przypadku gdy stroną jest Prezes umowę podpisuje dwóch członków
Zarządu.
§ 26
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub
na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób
umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim
członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie
uznaje się miejsce pobytu Prezesa.
ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI
§ 27
Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji i wynoszą 500 zł.
§ 28
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o
ustanowieniu Fundacji, ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz
inne środki finansowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
§ 29
Fundacja czerpie środki finansowe z:
 darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji,
 dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
 dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 dywidendy z akcji i z udziałów,
 odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów
wartościowych,
 odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 30
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może przyjąć
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spadek z dobrodziejstwem inwentarza tylko za zgodą Fundatora i tylko
wówczas gdy masa spadkowa znacznie przewyższa zobowiązania
spadkowe.
§ 31
1. Dochody Fundacji muszą być przeznaczane na realizację celów
statutowych Fundacji.
2. Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych.
3. Zabrania się w szczególności:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz
osób, z którymi pracownicy 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, zwanych dalej "osobami bliskimi";
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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;
c) wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej 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;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 32
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Fundatora.
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§ 34
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może
połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez
zainteresowane strony.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego
wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
§ 35
Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Fundatora.
§ 36
Fundacja ulega likwidacji wobec wyczerpania się jej środków finansowych i
majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych
niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
§ 37
1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Fundatora.
2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e)
przez Radę Fundacji.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości
przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Rada Fundacji
podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek
zostanie przeznaczony.
§ 38
Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 7 statutu, corocznie
sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.
§ 39
1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 17 września 2013 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego
Rejestru Sądowego.
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