Brzmienie od: 23.10.2012 r.
STATUT
FUNDACJI NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYGRAJMY RAZEM”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1) Fundacja

na

Rzecz

Promowania

Aktywności

Osób

Niepełnosprawnych

„WYGRAJMY RAZEM”, zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, Samorządną
Organizacją Społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej
Polskiej porządku prawnego.
2) Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja „WYGRAJMY RAZEM”.
§ 2.
1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób
Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
jest przez: Łukasza Baruch oraz Karolinę Żelichowską, zwanymi dalej Fundatorami.

2.

Oświadczenie o ustanowieniu Fundacji Fundatorzy złożyli przed notariuszem
Łukaszem Rostoczyńskim w jego kancelarii przy ul. Mariackiej nr 37/2, Katowice w
dniu 11.10.2010 r. Numer repetytorium: „A” nr 3335/2010.
§ 3.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza.
§4
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Właściwym Ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§5
Fundacja może być Członkiem Krajowych i Zagranicznych Stowarzyszeń o podobnym
charakterze działania.
§6
1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Fundacja na Rzecz Promowania
Aktywności Osób Niepełnosprawnych „WYGRAJMY RAZEM”.
2. Fundacja może także używać pieczęci z nazwą skróconą: Fundacja „WYGRAJMY
RAZEM”.
§7
Fundacja może używać godła, logotypu i odznak według wzoru, ustalonego przez Zarząd
Fundacji.
§8
1. Fundacja jest podmiotem, opierającym swoją działalność na pozyskiwaniu majątku,
mającego służyć realizacji określonych w Statucie celów.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności
3. Fundacja może zatrudniać pracowników lub wolontariuszy.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym zakresie w rozmiarach,
służących realizacji jej celów statutowych.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§9
Celem Fundacji jest:

1. Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo - wychowawczych,
kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej, sportu oraz rehabilitacji
osób niepełnosprawnych, polegających na:
a) rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji,
turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z
ośrodków szkolno wychowawczych,
b) umożliwieniu niepełnosprawnym wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach
preferencyjnych w stosunku do zasad, dotyczących pozostałych osób,
c) integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
d) promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
e) aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
f)

budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie
warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w
środowisku osób niepełnosprawnych,

g) wspieraniu działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia
dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
h) dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
2. Wspieranie działań twórczych i artystycznych osób niepełnosprawnych, w tym promocja
profesjonalnych artystów niepełnosprawnych.
3. Rozwój racjonalizacyjnych modeli polityki społecznej i edukacji.
4. Wprowadzanie

innowacyjnych

i

nowatorskich

systemów

wsparcia

dla

osób

niepełnosprawnych – świadczenie usług poradniczych, ogólnych i specjalistycznych.
5. Wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniających w
sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
6. Organizowanie i prowadzenie jednostek, świadczących profesjonalne usługi asystenckie
dla osób niepełnosprawnych.
7. Gromadzenie

i

dystrybucja

informacji

i

danych

na

temat

wsparcia

osób

niepełnosprawnych usługą asystenta osoby niepełnosprawnej.
8. Koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska niepełnosprawnych.
9. Pomoc merytoryczna o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,
świadczona zwłaszcza osobom, zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom
niepełnosprawnym.
10. Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.

11. Zwiększenie

aktywności

oraz

integracji

społecznej

i

zawodowej

osób

niepełnosprawnych.
12. Inicjowanie i wspieranie działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym
uzależnieniom.
13. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu
14. Wspieranie postaw twórczych i artystycznych osób ze środowisk, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
15. Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
16. Dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
17. Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i
społecznym, zwłaszcza kobiet niepełnosprawnych.
18. Promowanie wolontariatu.
19. Wspieranie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego.
20. Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych
narodowości, wyznań i tradycji.
21. Rozwijanie świadomości i propagowanie wiedzy regionalnej, narodowej i europejskiej.
§ 10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze
pożytku publicznego:
1. Organizowanie koncertów sympozjów, konferencji, szkoleń, warsztatów i konkursów,
1. Wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji,
2. Tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych i szkoleniowych,
3. Tworzenie filmów edukacyjnych oraz prowadzenie kampanii społecznych,
4. Tworzenie

sieci

lokalnych

grup

samopomocowych,

wspierających

osoby

niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim,
5. Tworzenie sieci lokalnych grup integracyjnych, wspierających osoby ze środowisk,
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
6. Organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych,
7. Organizowanie i promowanie imprez oraz innych wydarzeń artystycznych,
8. Obejmowanie indywidualną opieką osób niepełnosprawnych o ponad przeciętnych
uzdolnieniach np. sportowych lub artystycznych,

9. Działalność dobroczynna i charytatywna,
10. Pomoc społeczna
11. Promowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
12. Promowanie i reklamowanie, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, ich
rodziny i opiekunów, w tym związanymi z asystenturą osobom niepełnosprawnym,
13. Tworzenie i prowadzenie portali internetowych, doradztwa personalnego, świadczonego
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym głównie dla osób
niepełnosprawnych
14. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego
wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wszelkiego
rodzaju imprez w tym zakresie.
15. organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących niepełnosprawnych,
16. objęcie zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych oraz dzieci z placówek i
ośrodków szkolno - wychowawczych,
17. współpracę z innymi Organizacjami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których
cele są wspólne z celami Fundacji,
18. prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej,
$10a
Przedmiotem działalności pożytku publicznego prowadzonego przez |Fundację jest:
1. Działalność wspomagająca edukację.
2. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
3. Działalność obiektów kulturalnych.
4. Działalność obiektów sportowych.
5. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
6. Pozostała działalność związana ze sportem.
7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
8. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych.
9. Wydawanie książek.
10. Pozostała działalność wydawnicza.
11. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

12. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
13. Nadawanie programów radiofonicznych.
Działalność ta prowadzona jest odpłatnie i nieodpłatnie.

Rozdział III
Organy Fundacji
§ 11
1. Organem Fundacji jest: Zarząd i Rada Nadzorcza.
2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Skład Zarządu powołują i
odwołują Fundatorzy. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Członek Zarządu pełni
funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w jego skład może
wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, którzy są powoływani na następujące
funkcje:
a) Prezes Zarządu,
b) Wiceprezes Zarządu,
c) Sekretarz Zarządu Fundacji,
d) Członkowie Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały są podejmowane zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy Członków Zarządu.
W przypadku równości głosów głos Prezesa Zarządu jest decydujący.
5. Zarząd powoływany jest na czteroletnią kadencję.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania z Zarządu na mocy zarządzenia
Fundatorów. Odwołanie z Zarządu może nastąpić w przypadku:
- złożenia rezygnacji przez Członka,
- decyzji podjętej przez Fundatorów
- nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
- istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.
7. Regulamin działania Zarządu uchwala Zarząd po zatwierdzeniu przez Fundatorów.

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes lub wiceprezes
jednoosobowo.
9. Zarząd:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz
wyniki działalności finansowej i gospodarczej,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do innych podmiotów,
g) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków, przeznaczonych na wynagrodzenia
pracowników Fundacji na warunkach określonych w art. 9 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003
r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
h) w terminie do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego składa Radzie Nadzorczej
coroczne pisemne sprawozdanie ze swej działalności,
i) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i przeznaczeniu majątku.
10. Sprawami wewnętrznymi Fundacji kieruje Zarząd w formie uchwał lub zarządzeń Prezesa
Zarządu.
11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 12
Rada Nadzorcza
1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem kontroli Fundacji i składa się z trzech
Członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatorów, na czas nieokreślony.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należą:
a) kontrola wszelkich form działalności Fundacji,
b) przedstawianie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu
Fundacji,
c) składanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji,
d) uczestniczenie w zebraniach Zarządu Fundacji z głosem doradczym,
e) kontroli prawidłowości prowadzonych dokumentów finansowych.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jej Przewodniczącego.

4. Każdy Członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu i kontroli wszystkich
dokumentów, znajdujących się w posiadaniu Fundacji i jej struktur.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy jej Członków.
6. Członkowie Rady Nadzorczej:


nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,



nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.



mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za poprzedni rok.

17. Zmian statutu dokonują Fundatorzy.
Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 14
Majątek Fundacji stanowią:
a) Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł, wymieniony w Akcie
Fundacyjnym, który w części, tj. w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na działalność
gospodarczą Fundacji,
b) mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze,
c) może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji oraz pokrywania
kosztów działalności Fundacji.
§ 15
Źródłami powstania majątku Fundacji są:
a) dotacje i subwencje,
b) darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,

c) dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Fundacji,
d) wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z
kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
e) dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Fundację.
§ 16
Działalność odpłatna i nieodpłatna Fundacji:
a) Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
b) Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na prowadzenie jej działalności statutowej.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 17
Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:
1. Zabronione jest:


udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",



przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, 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,



wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego,



kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 18

1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Rozwiązanie Fundacji może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Fundacji, podjętej
większością 3/5 głosów przy obecności wszystkich Członków Zarządu Fundacji w
przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona lub w razie
wyczerpania środków finansowych i
majątku Fundacji.
§ 19
1. W przypadku postawienia Fundacji w stan likwidacji, likwidatorem jest Prezes Zarządu
Fundacji.
W razie nie objęcia funkcji likwidatora przez Prezesa Zarządu, Fundatorzy wyznaczają na
likwidatora inną osobę.
2. Likwidator sporządza bilans otwarcia oraz zamknięcia procesu likwidacji, który jest
zobowiązany przedłożyć Fundatorom.
3. Majątek fundacji pozostały po przeprowadzonym procesie likwidacji Fundacji, Fundatorzy
przekazują na rzecz wybranej przez siebie Fundacji, Stowarzyszenia lub Spółdzielni
Socjalnej.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio Przepisy Ustawy
o Fundacjach.

Fundatorzy

Łukasz Baruch ……………………………

Karolina Żelichowska…………………………..

