STATUT FUNDACJI

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja nosi nazwę: „Rodzinny Gdańsk” i zwana jest w dalszych postanowieniach
statutu Fundacją.
2. Fundacja została ustanowiona przez Fundatora Rafała Tomaszewskiego
w dniu 13 kwietnia 2011 r. przed notariuszem Janem Skwarlińskim w kancelarii
notarialnej przy ul. Garncarskiej 4/6/4, aktem notarialnym Rep. A 3284/2011.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
poz. 203), przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie postanowień niniejszego
statutu.
§2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
4. Dla wykonania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki
terenowe, biura, filie i przedstawicielstwa oraz oddziały.
5. Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej jak
i nieodpłatnej.
6. Całość przychodów Fundacji przeznaczona jest na działalność statutową oraz pokrycie
niezbędnych kosztów prowadzenia działalności Fundacji.
7. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
8. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać
pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego
stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Nadzór nad Fundacją sprawuje Właściwy Minister.
§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II. Przedmiot i formy działania Fundacji
§6
1. Celem Fundacji jest:
1. Prowadzenie działań na rzecz rodziny.
2. Tworzenie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.
3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Pomoc społeczna.
6. Ekonomia społeczna.
7. Nauka, edukacja, oświata, opieka i wychowanie.
8. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia.
9. Podtrzymywanie tradycji i rozwój świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej,
wychowawczej, adopcyjnej, resocjalizacyjnej, interwencyjnej, edukacyjnej,
terapeutycznej, rehabilitacyjnej, grup wsparcia i poradnictwa specjalistycznego.
2. Wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy,
zagrożonych kryzysem i znajdujących się w kryzysie,
3. Kształcenie i szkolenie prowadzące do powstania standardów kompetencyjnych
w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną oraz ich wdrażanie,
4. Inicjowanie wspólnego rodzinnego spędzania czasu oraz upowszechnianie
standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa,
5. Organizacje wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin oraz inicjatyw na rzecz aktywnej
organizacji czasu wolnego, wspieranie grup i kół zainteresowań, organizację imprez
kulturalnych, sportowych, integracyjnych,
6. Upowszechnianie wiedzy na temat powinności i praw człowieka, w tym szczególnie
praw dziecka i ochrony rodziny,
7. Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów oraz metod pracy z osobami
zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, postaw
obywatelskich, patriotycznych osób i rodzin oraz rozwój świadomości lokalnej,
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym związanych z integracją europejską,
9. Wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób
i rodzin, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji,
10. Organizację szkoleń, warsztatów i konferencji,
11. Prowadzenie kampanii społecznych oraz działalność informacyjną,
12. Prowadzenie badań, analiz oraz działalność wydawniczą,
13. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, jednostkami samorządu
terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w kraju i poza jego granicami.
3. Określone wyżej cele fundacji jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione
poprzez zmianę niniejszego statutu.
4. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych,
prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

§7
Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (na podstawie PKD
2007):
1. Działalność wydawnicza (PKD 2007 J 58)
2. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 2007 J 63)
3. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 2007 M 72)
4. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 2007 M 74)
5. Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 2007 N 78)
6. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (PKD 2007 O 84)
7. Edukacja (PKD 2007 P 85)
8. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 2007 Q 87)
9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 2007 Q 88)
10. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 2007 R 90)
11. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 2007 R 93)
12. Działalność organizacji członkowskich (PKD 2007 S 94)
13. Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 2007 S 96)

Rozdział III. Majątek Fundacji
§8
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w akcie fundacyjnym
w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w
szczególności uzyskane z odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek
pieniężnych, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych.
§9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji osób prawnych,
3. Dochodów ze zbiórek publicznych,
4. Odsetek z lokat bankowych i udzielonych pożyczek pieniężnych,
5. Nieruchomości i praw majątkowych,
6. Prowadzenia statutowej działalności Fundacji,
7. Przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”,
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz jej 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
warunkach preferencyjnych,
3. Wykorzystywać majątku Fundacji 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 ze statutowego celu
Fundacji,
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

IV. Organy Fundacji

§ 10
1. Do kompetencji Fundatora należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
2. Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz
udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
2.Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień.
3.Fundator podejmuje postanowienia na wniosek organów fundacji lub samodzielnie.
§ 11
1.Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku kompetencje
Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada
Fundacji.
2.W przypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje Rada Fundacji.
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji,
2. Rada Fundacji.

§ 13
Zarząd powoływany jest przez Fundatora na czas nieoznaczony.
§ 14
1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego powołuje się Prezesa Fundacji, który
samodzielnie reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego powołuje się Prezesa i Członków Zarządu. W
takim przypadku Fundację reprezentuje Prezes samodzielnie lub Członkowie Zarządu
działający łącznie.
4. Powołując Zarząd, Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
5. W razie powołania Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą
większością głosów osób obecnych, nie mniej jednak niż 2 (dwóch) członków Zarządu,
w tym Prezesa. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
6. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego członka, Rady Fundacji lub
Fundatora.
§ 15
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej
udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatora.
§ 16
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących
Fundacji, a w szczególności:
1. Reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
3. Sporządza sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,
4. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6. Ustala zasady i wielkość zatrudnienia, a także wysokość środków
na wynagrodzenia, dla pracowników Fundacji,
7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację
jej celów statutowych,
8. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
9. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia
oraz likwidacji Fundacji,
10. Powołuje dyrektorów, kierowników, zatwierdza regulaminy
organizacyjne placówek, ośrodków, zakładów,
11. Określa zasady prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu określa Rada Fundacji.
5. Członkami Zarządu mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17
1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z
wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez
Fundatora.
§ 18
Szczegółową organizację i zasady działania Fundacji może określić regulamin uchwalony
przez Zarząd Fundacji i zatwierdzony przez Fundatora.
§ 19
Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje
Fundator.
§ 20
1. Do kompetencji Rady należy:
1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
i merytorycznych Fundacji,
4. Zatrudnianie i ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie
z nimi stosownych umów,
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
6. Uchwalanie regulaminów Rady.
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 21
1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
§ 22
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej
niż 1 raz w roku.
2. W posiedzeniach tych uczestniczą Członkowie Zarządu Fundacji oraz przedstawiciel
Fundatora.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
§ 23
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos
Przewodniczącego.
3. Każdy członek Rady ma jeden głos.

Rozdział V. Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§ 24
1. Zmiany statutu dokonuje Fundator.
2. Propozycja zmiany statutu może zostać zgłoszona przez Zarząd i Radę Fundacji.
Rozdział V. Likwidacja Fundacji
§ 25
O likwidacji fundacji decyduje Fundator.
§ 26
1. Likwidatora wyznacza Fundator.
2. Do obowiązków likwidatora należą wszelkie czynności mające na celu likwidację Fundacji,
w szczególności czynności związane z zakończenie prowadzonej przez Fundacje
działalności.
§ 27
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

Rafał Tomaszewski, Fundator

