Statut Fundacji ODKRYWAMY TALENTY z dnia 16 marca 2017 roku

§1
Robert Niedziałek oraz Magdalena Niedziałek, zwani dalej „Fundatorami”, ustanowili aktem
notarialnym, spisanym w dniu 16.03.2017 r. w Lublinie, zalegalizowanym w Kancelarii
Notarialnej przy ul. Wieniawskiej 6/13a, Fundację o nazwie ODKRYWAMY TALENTY,
zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. Adres: ul. Lubartowska 77, 20-123 Lublin
2. Fundacja posiada oddział w Dąbrówce gm. Kamionka. Adres: Dąbrówka 64, 21-132
Kamionka.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§3
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
§4
Cele statutowe Fundacji
Do celów statutowych Fundacji należy działalność w zakresie i na rzecz:
1) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności;
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
5) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów;

6) działalności charytatywnej;
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) ochrony i promocji zdrowia;
9) w zakresie kultury fizycznej i sportu;
10) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
12) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) kultu religijnego;
15) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na
kształceniu studentów
16) edukacji i wychowania;
17) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
18) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
19) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
20) ochrony środowiska i ekologii;
21) turystyki i krajoznawstwa;
22) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
23) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
24) promocji i organizacji wolontariatu;
25) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
26) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka
27) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

28) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-27.
§5
Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego
w następującym przedmiocie:
1) współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami
gospodarczymi, a także z osobami fizycznymi
2) organizacji różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, artystycznym,
oświatowym, sportowym i rozrywkowym (np. wystaw, wydarzeń, konferencji i festiwal,
eventów);
3) organizacji warsztatów i różnego rodzaju zajęć cyklicznych lub jednorazowych
o charakterze
kulturalnym,
artystycznym,
dydaktycznym,
profilaktycznym,
terapeutycznym, szkoleniowym, sportowym i rozrywkowym;
4) przeprowadzanie akcji oświatowych i informacyjnych, promocyjnych, obejmujących
5)
6)
7)
8)

swą tematyką cele Fundacji;
działania inicjujące i utrwalające integrację społeczności lokalnej oraz podejmowanie
działań pogłębiających lokalny wymiar tożsamości mieszkańców;
działania zmierzające do dbałości o dobra natury oraz promowanie i upowszechnienie
działań proekologicznych;
prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
tworzenie, pozyskiwanie i adaptację nowych miejsc i przestrzeni potrzebnych
do działalności społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, artystycznych, kultu

religijnego;
9) animacja środowisk lokalnych w zakresie kultury, sztuki, edukacji, sportu;
10) propagowanie idei działalności społecznej oraz wolontariatu;
11) promocja twórczego, kreatywnego sposobu spędzania czasu;
12) zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz promowanie
i upowszechnianie różnych form współpracy międzypokoleniowej;
13) prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych;
14) działalność prozdrowotną – budowanie, realizację oraz promocję programów z zakresu
ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz terapii przywracających zdrowie;
15) projektowanie, rekultywacje, wykorzystanie oraz przekształcanie terenów zielonych;
16) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich
przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych;

17) wspieranie artystów oraz odkrywanie nowych talentów w różnych dziedzinach,
działalność na rzecz propagowania sztuki i wszechstronnego promowania artystów;
18) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (m. in. niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży ze środowisk
patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);
19) fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin
najbiedniejszych;
20) promocję turystyki na Lubelszczyźnie, szczególnie poprzez organizację wyjazdów,
wycieczek, półkolonii, spacerów krajoznawczych;
21) promowanie działań Fundacji wszelkimi możliwymi sposobami, przygotowanie strategii
promocji i realizowanie kampanii promocyjnych, w tym również w Internecie;
22) wspieranie innowacyjnych form realizacji celów statutowych Fundacji;
23) inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.
§6
1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność samodzielnie bądź we
współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, oraz wspierać ich działalność
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub
tożsamych z celem Fundacji.
§7
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte
przez Fundację.
2. Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażyli Fundatorzy, wynosi 1000 zł (słownie:
tysiąc złotych).
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1) funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów,
2) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
3) dotacji i subwencji oraz grantów podchodzących od osób i podmiotów krajowych
i zagranicznych;
4) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym,
5) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,

6) odsetek i depozytów bankowych, w tym także odsetek określonych w ust. 2,
7) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie
przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez
niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
5. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji
oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy
Fundacji 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 zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków
Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego Fundacji,
6. Fundacja przeznacza całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację na działalność
statutową opisaną w § 3 i § 4.
§8
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych
we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§9
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10
1. Organem Fundacji jest:
1) Rada Fundacji
2) Zarząd
2. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady lub Zarządu Fundacji

§ 11
Rada Fundacji
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 członków i jest wybierana na pięcioletnią
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
3. Pierwszych Członków Rady powołują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka.
§ 12
1. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze
uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Rady
Fundacji nie są wiążące dla Zarządu;
3) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji;
4) sporządzanie corocznego budżetu,
5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie

Zarządowi absolutorium;
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa
Zarządu;
7) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
8) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
9) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
3.

4.
5.
6.

zwrot uzasadnionych kosztów.
Członkowie Rady Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy
o pracę lub dowolnej umowy cywilno-prawnej albo mogą pełnić te funkcje społecznie
lub w oparciu o umowę wolontariacką.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady drogą elektroniczną lub
listem poleconym z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
8. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Zarządu lub inne zaproszone przez nią osoby.
9. Posiedzeniom Rady prowadzi Przewodniczący.
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 1 członka, w tym Prezesa, powoływanych
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i odwoływanych przez Radę Fundacji.
Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
Prezes z grona Zarządu wyznacza do dwóch Wiceprezesów.
Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie ustaje:
1) z chwilą upływu kadencji,
2) rezygnacji złożonej na ręce Rady Fundacji,
3) w wyniku utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

4) śmierci członka Zarządu,
5) w skutek odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji

1. Zarząd

kieruje

działalnością

§ 14
Fundacji

i

reprezentuje

ją

na

zewnątrz.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, które nie zostały
niniejszym statutem zastrzeżone do kompetencji Rady.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizowanie jej celów statutowych,
3) sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji,
4) uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
zatrudnianie pracowników Fundacji,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody
dla pracowników Fundacji zatrudnionych w działalności statutowej,
9) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych
wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji lub realizującym
jej cele,
5)
6)
7)
8)

10) ustanawianie i przyznawanie certyfikatów w ramach działalności Fundacji,
11) zawieranie umów i składanie oświadczeń woli
12) tworzenie oddziałów, filii, zakładów i innych placówek oraz podmiotów Fundacji,
13) powoływanie i określanie zasad funkcjonowania ciał doradczych, eksperckich,
opiniujących, honorowych oraz innych wspierających działalność Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów.
14) występowanie z wnioskami do Rady w sprawie zmian w Statucie Fundacji lub
likwidacji Fundacji.
4. W miarę potrzeby Rada może powierzyć członkom Zarządu pełnienie określonych
funkcji. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały przyjąć Regulamin Zarządu określając
szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu. Regulamin taki musi pozostawać

w zgodzie z regulacjami niniejszego statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy albo na
wniosek Fundatorów nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym wyznaczonym
miejscu. Prezes Zarządu zawiadamia pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej
możliwości listem poleconym wszystkich członków Zarządu o terminie, miejscu
posiedzenia Zarządu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu Zarządu zwykłą większością
głosów jego członków w tym Prezesa, obecnych na posiedzeniu. W przypadku braku
większości głosów w sprawie rozpatrywanej decyzji, decydujący jest głos Prezesa
Zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji mogą głosować osobiście na posiedzeniach lub
przesłać swój głos w formie pisemnej na adres Fundacji. Głos wysłany drogą pisemną
musi pod rygorem nieważności wpłynąć do Fundacji najpóźniej w dniu głosowania, do
chwili podjęcia uchwały w danej sprawie. Każdy z członków Zarządu dysponuje jednym
głosem.
7. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu powołany do
prowadzenia posiedzenia przez Prezesa Zarządu. Z posiedzenia Zarządu Fundacji
prowadzący posiedzenie sporządza protokół obejmujący treść uchwał i wyniki głosowań.
Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. Fundatorzy
oraz Rada Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 15
Zasady reprezentacji
1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:
1)

Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie

2)

Dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 10.000,00
zł wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. W kwocie równej i powyżej
10.000,00 zł, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie,
w tym Prezesa.
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,

§ 16
1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub
dowolnej umowy cywilno-prawnej albo mogą pełnić te funkcje społecznie lub w oparciu
o umowę wolontariacką.
2. Stosunek pracy lub umowy z członkami Zarządu nawiązuje i rozwiązuje Rada Fundacji.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych
wydatków związanych z działalnością Fundacji.
§ 17
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju
i zagranicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
jednomyślnej uchwały.
3. Zarząd w formie uchwały określa zasady działania oddziału, jego strukturę oraz zakres
odpowiedzialności oddziału w przedmiocie wykorzystania przez oddział środków
finansowych na realizację celów statutowych.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub
w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
3. Rada wyznacza likwidatora wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do
zakończenia spraw Fundacji, rozdysponowania jej majątkiem i wykonania innych
czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym.
4. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd lub upoważniony członek Zarządu.
5. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym
mowa w § 4 Statutu.
§ 19
1. Zmian w Statucie Fundacji, jej celów dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub
na wniosek Zarządu Fundacji,
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają w drodze jednomyślnej decyzji.

§ 20
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają
w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę
Fundacji.
§ 21
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej
działalności za rok ubiegły.

