
 

 

 

STATUT FUNDACJI  

ISKIERKA 

 

 

Rozdział I: Przepisy ogólne 

 
§1 

1.  Fundacja pod nazwą ISKIERKA zwana dalej Fundacją, ustanowiona została Aktem 

notarialnym z dnia 18 października 2019 r. Rep. A Nr 2062/2019, sporządzonym w 

Kancelarii Notarialnej Szczecinie przy ul. Monte Cassino 8/1, przez notariusza 

Jolantę Zarecką. 

2.  Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach (Dz.U. 

z 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

3.  Fundacja z chwilą zarejestrowania posiada osobowość prawną.  

 

§2 

1.  Siedzibą Fundacji jest Szczecin.  

2.  Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie 

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność 

także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§3 

1.  Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych 

samych lub podobnych celach działania zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym. 

2.  Fundacja realizując swoje cele może współpracować z innymi organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi. 

3.  Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie a także uczestniczyć w 

spółkach prawa handlowego, być członkiem stowarzyszeń i ustanawiać fundacje. 

 

 



§4 

1.  Działalność statutowa Fundacji będzie prowadzona w ramach działalności odpłatnej i 

nieodpłatnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Fundacja do prowadzenia swych spraw może 

zatrudniać pracowników. 

 

§5 

Ministrem właściwym dla działalności Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Socjalnej. 

 

 

Rozdział II: Cele Fundacji i sposoby działania 

 
§6 

Celem Fundacji jest:  

1. Niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom 

niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa, oraz ich rodzeństwu, 

rodzicom lub prawnym opiekunom. 

2. Reprezentowanie osób z zespołem Downa oraz ich rodzin. 

3. Integracja osób z zespołem Downa z resztą społeczeństwa. 

 

§7 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:  

1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, 

edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej, rekreacyjnej i sportowej. 

2. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej itp. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób 

niepełnosprawnych. 

4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie 

rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych, w 

szczególności z Zespołem Downa. 

5. Prowadzenie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych. 

6. Organizowanie życia zawodowego osób z zespołem Downa. 

7. Organizacje imprez masowych, festynów, koncertów, festiwali, imprez sportowych 

propagujących działalność Fundacji (przy przestrzeganiu przepisów z ustawy z dnia 

20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych). 



 

§8 

Fundacja prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1817 z późn. zm.) w następującym zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

4. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219),. 

5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

9. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

10. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży. 

11. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka. 

 

 

Rozdział III: Majątek Fundacji 

 

§9 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) oraz 

inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 

§10 

1.  Majątek Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Fundacji 

2.  Majątek Fundacji powstaje z następujących źródeł: 

a. darowizn, spadków i zapisów; 

b. dotacji i subwencji; 



c. nawiązek przyznawanych przez właściwy organ; 

d. dotacji i subwencji i finansowań celowych pochodzących z funduszy 

pomocowych w ramach Unii Europejskiej; 

e. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; 

f. dochodów z działalności własnej oraz majątku Fundacji. 

 

§11 

1. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 

mogą być użyte na realizację celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub przekazujący 

dotacje czy subwencje inaczej nie postanowili. 

2. Oświadczenie o przyjęciu darowizny i w sprawach z zakresu dziedziczenia składa 

Zarząd Fundacji. 

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Rozdział IV: Władze Fundacji 

 

§12 

Organami Fundacji są Fundatorzy, Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji. 

 

Fundatorzy 

 

§13 

1.  Fundatorzy powołują i odwołują Zarząd Fundacji. 

2.  Fundatorzy powołują i odwołują Radę Fundacji 

3.  Fundatorzy podejmuję decyzje większością ¾ głosów w obecności wszystkich 

fundatorów. 

4.  Decyzje Fundatorów powinny mieć formę pisemną. 

5.  Z chwilą śmierci któregokolwiek z Fundatorów, pozostali Fundatorzy oraz 

spadkobiercy zmarłego Fundatora powołują jego następcę, który przejmuje 

kompetencje, o których mowa w statucie. 

 

 

 

Zarząd Fundacji 



 

§14 

1.  Zarząd Fundacji jest władzą wykonawczą Fundacji, reprezentuje Fundację na 

zewnątrz i prowadzi jej sprawy bieżące. 

2.  Zarząd Fundacji składa się z jednego, dwóch albo trzech członków.  

3.  Zarząd jest powoływany przez Fundatorów. Oświadczenie w przedmiocie powołania 

Zarządu powinno być złożone na piśmie. 

4.  Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Każdy członek Zarządu może zostać odwołany przed 

upływem kadencji. W przypadku odwołania członka Zarządu Fundatorzy powołują 

nowego członka w miejsce odwołanego. 

5.  Fundator może być członkiem Zarządu. 

6.  Do pierwszego Zarządu powołuje się Grzegorza Sochańskiego. 

 

§15 

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1. Kierowanie całokształtem działalności Fundacji. 

2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań majątkowych. 

3. Przyjmowanie spadków, zapisów, darowizn, subwencji i dotacji. 

4. Tworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Fundacji i opracowywanie 

regulaminów wewnętrznych. 

5. Podejmowanie decyzji o uczestnictwie w inicjatywach kulturalnych, społecznych i 

sportowych. 

6. Zawieranie umów o pracę z pracownikami fundacji. 

7. Wszystkie inne sprawy, nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji. 

 

§16 

1.  W przypadku zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje swoje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. 

2.  W przypadku zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentuje dwóch członków 

Zarządu łącznie. 

 

 

Rada Fundacji 

 

§17 



1.  Rada jest organem inicjatywnym, nadzorczym i kontrolnym Fundacji stanowiącym w 

sprawach przewidzianych w statucie. 

2.  Rada składa się z dwóch, trzech albo czterech osób powoływanych na okres 3-letniej 

kadencji. 

3.  Członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy.  

4.  Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji. 

5.  Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 

6.  Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 2 członków Rady Fundacji. W razie równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Rady. 

7.  Członkostwo Rady ustaje wskutek: 

a. odwołania z ważnych przyczyn, na podstawie jednogłośnie przyjętej uchwały 

przez Fundatorów, o ile członkiem tym nie jest Fundator, który nie może być w 

ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji, 

b. śmierci członka Rady, 

c. pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

d. objęcia funkcji członka Zarządu lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją – w 

takim wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas 

pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. 

 

§18 

Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy: 

1.  Przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu Fundacji oraz ocena jej zgodności 

ze Statutem. 

2.  Przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Fundatorom. 

3.  Zawieranie umów o pracę z członkami zarządu Fundacji i ustalanie ich 

wynagrodzenia. 

4.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu. 

5.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji. 

6.  Udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji. 

7.  Nadzór nad działalnością Fundacji. 

 

§19 

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniu co najmniej raz w roku. Radę zwołuje 

przewodniczący Rady. Na wniosek Zarządu, członka Rady lub jednego z 



Fundatorów zgłoszony na piśmie w każdym czasie, Przewodniczący zwoła Radę 

w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku, lecz z minimum 5 dniowym 

wyprzedzeniem. W razie, gdyby przewodniczący nie zwołał Rady, prawo zwołania 

Rady służy wnioskodawcy. 

2. Porządek obrad Rady ustala zwołujący. Porządek zostaje uzupełniony o sprawy 

zgłoszone przez członka Rady w trakcie posiedzenia. Rada nie może odmówić 

powzięcia uchwały w sprawie zgłoszonej przez członka Rady. 

3. Rada Fundacji podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii 

i ocen powoływanych w tym celu specjalistów. 

4. W razie niedyspozycji członek Rady ma prawo powołać wyznaczonego przez 

siebie pełnomocnika do reprezentowania go w Radzie. 

 

§20 

Przy zawieraniu umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, 

Fundacja reprezentowana jest przez Radę Fundacji, w imieniu której działa dwóch 

członków Rady łącznie. 

 

Rozdział V: Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy 

 

§21 

Członkowie Zarządu fundacji mogą sprawować swoje funkcje o ile nie byli skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

 

§22 

1. Członkowie Rady Fundacji mogą sprawować swoje funkcje o ile: 

a. Nie są członkami Zarządu Fundacji ani nie pozostają z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej. 

b. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Członkowie Rady Fundacji 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 rok poprzedni. 

 

§23 

 

Zabronione jest: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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", 

b) przekazywania ich majątku 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, 

c) wykorzystywania 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, 

d) zakupu 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 VI: Przepisy końcowe 

 

§24 

1. Uchwałę w przedmiocie zmian statutu podejmują Fundatorzy. 

2. Uchwała w przedmiocie zmiany statutu powinna mieć formę pisemną i zostać 

podjęta większością ¾ głosów w obecności wszystkich Fundatorów. 

3. Zmiana statutu może obejmować rozszerzenie celów Fundacji. 

 

§25 

 



1.  Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została 

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej majątku. 

2.  Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy. 

3.  Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać 

przeznaczone na podstawie decyzji Fundatorów na rzecz działających w 

Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. 

 

 

Fundatorzy: 

 

1. Joanna Baranowska    ……………………………………………….. 

 

 

2. Przemysław Baranowski   ………………………………………………. 

 
 

3. Monika Paola Sochańska   ……………………………………………….. 

 

 

4. Grzegorz Wojciech Sochański  ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


