STATUT FUNDACJI
FUNDACJA VIRAKO – SZCZĘŚLIWE PODWÓRKA
w Łodzi
§1
Fundacja pod nazwą "FUNDACJA VIRAKO – SZCZĘŚLIWE PODWÓRKA” - ustanowiona
przez: „VIRAKO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul.
Dowborczyków 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
za nr KRS 0000023515, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed asesorem
notarialnym Bartłomiejem Janickim, zastępującym notariusza Małgorzatę Z. Król w jej
Kancelarii Notarialnej w Łodzi za numerem repertorium A nr 2305/2014 dnia 9
kwietnia 2014 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§ 4.
1. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
2. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi
podmiotami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakładać, a także przystępować do
innych Fundacji.
§ 5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§ 6.
Celem Fundacji jest dobroczynność i pomoc społeczna, wspieranie
zdegradowanych obszarów miejskich poprzez promowanie odpowiednich
programów ich rewitalizacji w tym propagowanie idei istnienia i powstawania
świetlic środowiskowych prowadzących pracę z dziećmi i młodzieżą zagrożonych
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biedą oraz patologią społeczną, a także tworzenie i wspieranie działalności takich
placówek. § 7.
Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez fundatora w oświadczeniu
woli o utworzeniu Fundacji w postaci wkładu pieniężnego w wysokości 30.000 zł
(trzydzieści tysięcy złotych), który stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji oraz
inny majątek nabyty przez Fundację w czasie jej działania, przy czym w funduszu
założycielskim wyodrębnia się środki w kwocie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
§ 8.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych i fizycznych,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku fundacji,
e) odsetek bankowych,
f) aukcji przedmiotów, usług,
g) dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 9.
1. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność Pożytku
Publicznego, w szczególności poprzez:
a) działania organizacyjne, rzeczowe i finansowe w celu tworzenia oraz
wspierania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
b) prowadzenie i wspieranie działań
zdegradowanych obszarów miejskich,

w

celu

rozpoznania

potrzeb

c) propagowanie zespołu działań z zakresu budownictwa, planowania
przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest
doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody
użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze,
d) podejmowanie problematyki skupiającej rewitalizację miast we współczesnej
Polsce w zakresie:
-

ożywienia opustoszałych bądź zubożałych śródmieść, które utraciły
swoją rolę jako centra społeczne miast,

-

poprawy jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich
osiedlach, tak zwanych "blokowiskach",

-

zagospodarowania terenów poprzemysłowych lub opuszczonych przez
wojsko,
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e) działania organizacyjne, rzeczowe i finansowe w celu tworzenia oraz
wspierania świetlic środowiskowych dla dzieci zagrożonych biedą oraz
patologią społeczną,
f) prowadzenie i wspieranie działań w celu rozpoznania potrzeb świetlic
środowiskowych oraz obszaru ich działania,
g) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i
modernizacji świetlic środowiskowych,
h) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących
działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
i)

organizowanie akcji bezpośredniej pomocy dzieciom znajdującym się w
szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

j)

przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przemocy w rodzinie,

k) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
kulturalnych, a także kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
l)

i

fundowanie stypendiów,

m) realizację akcji szkoleniowych, informacyjnych, wydawniczych
promujących przedsięwzięcia zgodne z celami Fundacji,

oraz

n) upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizację wolontariuszy do
realizacji celów statutowych,
o) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych
podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
§ 10.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
3. Przedmiotem prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest:
a) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
b) handel detaliczny,
samochodowymi,

z

wyłączeniem

handlu

detalicznego

pojazdami

c) działalność wydawnicza,
d) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
e) reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
f) wynajem i dzierżawa,
g) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
h) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
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i)

edukacja,

j)

opieka zdrowotna,

k) pomoc społeczna bez zakwaterowania,
l)

działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,

m) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana
z kulturą,
n) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
o) działalność organizacji członkowskich.
4. Działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
§ 11.
1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na realizację
celów statutowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji darowizn, spadków i zapisów mogą
być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
3. W sprawach przejęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. W przypadku powołania Fundacji do
dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z
dobrodziejstwem inwentarza.
§12.
Fundacja uzyska osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§13.
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
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.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, przy czym
warunki zatrudnienia określa Rada Fundacji.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
§14.
1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych.
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2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 2 do 15 osób, powołanych przez Fundatora
na okres kadencji trwającej 5 lat, zaś w razie braku Fundatora nowego członka
Rady Fundacji wskazuje na swoje miejsce członek ustępujący.
3. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka
Rady Fundacji.
4. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej
chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
5. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§15.
Do Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f) ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz
udzielanie mu absolutorium,
h) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.
§16.
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Rady Fundacji, nie rzadziej niż 1 raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy
przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
§17.
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. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje
głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
3. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
§18.
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i
przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter
doradczy.
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§19.
Pierwszy skład Rady Fundacji stanowią:
- Przewodniczący: Krzysztof Witkowski
- Wiceprzewodniczący: Tomasz Kona
- Członek: Piotr Kowerdej
§20.
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest
powoływany na okres kadencji trwającej 5 lat, przy czym pierwszy skład Zarządu
powoływany jest przez Fundatora, zaś kolejne przez Radę Fundacji.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci Członka
Zarządu.
3. Odwołanie Członka Zarządu przez Fundatora bądź Radę Fundacji, chyba, że to
ostatnie zostanie uchylone przez Fundatora, może nastąpić w każdej chwili przed
upływem kadencji określonej w ust. 1.
4. Funkcję Członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
§ 21.
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany na pierwszą
kadencję przez Fundatora, na kolejne zaś przez Radę Fundacji.
2. Fundatorowi przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa
Fundacji.
§22.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§23.
Zarząd Fundacji w szczególności:
a) składa oświadczenia w imieniu Fundacji,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
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i)

występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,

j)

powołuje kierowników, zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
§24.

1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, lub
dwóch innych członków Zarządu łącznie, jednakże czynność prawna
stanowiąca rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania o
wartości większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wymaga każdorazowo
współdziałania dwóch członków Zarządu.
2. Czynność prawna Zarządu Fundacji stanowiąca rozporządzenie majątkiem lub
zaciągnięcie zobowiązania o wartości większej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy)
złotych wymaga dla ważności zgody Rady Fundacji powziętej w formie uchwały
zapadłej zwykłą większością głosów.
§25.
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. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
§ 26.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi i Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 27.
Pierwszy Zarząd Fundacji Stanowią:
- Prezes: Olga Karolina Tobiańska
- Wiceprezes: Anna Kamińska
§ 28.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. Pracy i
Polityki Społecznej.
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3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na cel zgodny ze statutowymi
celami fundacji.
§ 29.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w braku Fundatora - Rada
Fundacji.
§30
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.
Łódź, dnia 10 kwietnia 2014 roku
FUNDATOR
Krzysztof Witkowski
Prezes Zarządu
VIRAKO Sp. z o.o.
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