STATUT FUNDACJI SIEWCÓW
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja Siewców, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Dudka, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Mieloch w kancelarii notarialnej w Warszawie w
dniu 04.07.2018 r. , za numerem Repertorium A 5971/2018.

§2
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.

§5
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może ustanawiać medale honorowe, certyfikaty, odznaki, tytuły honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

§6
Fundacja jest ustanowiona na czas nieoznaczony.

§7
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
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Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizowania

§8
Celami statutowymi Fundacji są:
1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
6. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
7. Ochrona i promocja zdrowia;
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
9. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10. Promocja i organizacja wolontariatu;
11. Działania na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów;
12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
14. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
15. Wspieranie działalności dobroczynnej;
16. Działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku, w zakresie określonym w pkt. 1-15.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Finansowanie leków i leczenia;
2. Finansowanie zabiegów specjalistycznych oraz rehabilitacyjnych;
3. Prowadzenie działalności seminaryjnej, szkoleniowej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie
realizacji celów statutowych Fundacji;
4. Organizowanie tematycznie związanych z celami Fundacji konferencji, zjazdów, sympozjów,
kongresów i innych form wymiany informacji i doświadczeń;
5. Pomoc rzeczową i finansową osobom pozostającym w potrzebie;
6. Współpracę z ośrodkami misyjnymi działającymi za granicą;
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu;
8. Współpracę z administracją publiczną;
9. Współpracę z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, szkolnictwem,
organizacjami pozarządowymi, a w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami
fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą;
10. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi
oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji;
11. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami lub organizacjami;
12. Organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniężnych;
13. Organizowanie akcji pomocowych w związku z klęskami humanitarnymi;
14. Organizowanie koncertów, wystaw, pokazów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych;
15. Organizacje pracy i działalności dla osób objętych przedmiotowym zakresem celów fundacji;
16. Organizacje wycieczek oraz animacja czasu dla dzieci i młodzieży;
17. Organizacje zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
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18. Promocje i publikacje działań Fundacji w środkach masowego przekazu i mediach
społecznościowych.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 10
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte
lub uzyskane przez Fundację w toku działania.
§ 11
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a. środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora;
b. darowizn, spadków i zapisów;
c. dotacji i subwencji;
d. zbiórek publicznych;
e. odsetek bankowych;
2. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie
postanowi inaczej.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że
stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 12
1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2. Dochody Fundacji mogą być lokowane w szczególności na rachunkach bankowych lub w inny
sposób, który dla Fundacji będzie korzystny.
3. Zabronione jest przekazywanie lub wykorzystywanie majątku, udzielanie pożyczek lub
zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów
Fundacji lub pracowników i współpracowników Fundacji, chyba, że przekazanie lub wykorzystanie
majątku wynika ze statutowego celu Fundacji.

§ 13
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14
Organem Fundacji jest:
1. Zarząd.

§ 15
1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Fundacji, a w szczególności:
a) ustala plany działania Fundacji,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
f) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek,
g) ustanawia i przyznaje medale honorowe, certyfikaty, odznaki, tytuły honorowe, nagrody i inne
wyróżnienia zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
3. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
4. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób.
5. W razie, gdy skład Zarządu fundacji ulegnie zmniejszeniu bądź nastąpi potrzeba zwiększenia liczby
osób pełniących funkcje członka Zarządu, uzupełnienie jego składu nastąpi w drodze kooptacji,
której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
6. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
Członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci członka, pisemnej rezygnacji lub odwołania
członka przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
9. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka
Zarządu,
b) choroby, ułomności – powodujących trwałą niezdolność do właściwego sprawowania funkcji.
10. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia.

§ 16
1. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd Fundacji składa się z następujących osób:
Prezes Zarządu - Michał Dudek
Wiceprezes Zarządu - Hubert Pleskot
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Sekretarz – Maciej Wiśniewski
3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę, umowy
zlecenie, jak również pełnić funkcję społecznie.

§ 17
1. Fundacja sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności z zastrzeżeniem przepisów
odrębnych oraz przedstawia je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Sporządzając sprawozdania Fundacja
stosuje odpowiednie przepisy o rachunkowości. Zakres sprawozdań określają odpowiednie przepisy
dotyczące zakresu sprawozdań przez fundacje.

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Fundacji lub inny członek zarządu za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
§ 19
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać każdy członek
Zarządu Fundacji oddzielnie.

§ 20
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób
fizycznych, których działalność sprzyja realizacji celów Fundacji.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 21
1. Zmiana Statutu może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie w obecności
wszystkich członków Zarządu.
2. Zmiana Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie
cele Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Likwidacja Fundacji następuję na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu, gdy osiągnięte zostaną
cele statutowe lub ze względu na wyczerpanie się środków finansowych i majątku Fundacji.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu na cele, dla których Fundacja została ustanowiona.
6. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
7. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i obowiązki Zarządu Fundacji.
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