STATUT
FUNDACJI im. Stefana Żeromskiego
(tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2014 roku)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Stefana Żeromskiego”, zwana dalej „Fundacją”, została
ustanowiona przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Ziomka
w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 30/4, repertorium A
1362/2014 w dniu 9 kwietnia 2014 roku.
§ 2.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr
46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie postanowień niniejszego
statutu.
§ 3.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicami, a środki będące w
dyspozycji Fundacji są przeznaczone na cele statutowe określone w § 7.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.
§ 5.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 6.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw pracy i polityki
społecznej.
CELE FUNDACJI
§ 7.
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie
użytecznych na terenie Polski i poza jej granicami.
7.1. Praca i opieka społeczna:
7.1.1. wspieranie w poszukiwaniu pracy i pośrednictwo pracy,
7.1.2. wspieranie samozatrudnienia,
7.1.3. doradztwo i wspieranie w rozpoczynaniu samodzielnej działalności gospodarczej,
7.1.4. doradztwo i aktywizacja zawodowa dla uchodźców, imigrantów i reemigrantów,
7.1.5. wspieranie aktywności osób starszych i międzypokoleniowego transferu wiedzy,
7.1.6. wspieranie w zakresie opieki wychowawczej i społecznej,
7.1.7. wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego,
7.1.8. wspieranie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
7.1.9. organizowanie pomocy charytatywnej, bezpośredniej i pośredniej pomocy
rzeczowej, finansowej i organizacyjnej dla osób ubogich i zagrożonych
wykluczeniem społecznym, a także ofiarom klęsk żywiołowych oraz ofiarom
konfliktów i wojen,
7.2. Edukacja:
7.2.1. działalność w zakresie edukacji,
7.2.2. wspieranie programów doskonalenia metod i form efektywnego przyswajania
wiedzy, w tym kompetencji cyfrowych,
7.2.3. wspieranie programów kształcenia w zawodach ginących, charakterystycznych dla
regionu, rzemieślniczych,
7.2.4. wspieranie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia,
7.2.5. wspieranie kształcenia i doskonalenia osób pracujących zawodowo lub społecznie
zgodnie z celami Fundacji,
7.2.6. popularyzacja wiedzy o dorobku literackim Patrona Fundacji oraz jego idei
zbudowania Polski jako kraju powszechnego dobrobytu, tolerancji i równości.
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7.3. Zdrowie:
7.3.1. organizowanie pomocy charytatywnej, wspieranie w leczeniu i rehabilitacji osób
chorych, zwłaszcza osób i chorób nie w pełni finansowanych z funduszy
publicznych,
7.3.2. propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu.
7.4. Kultura i Dziedzictwo Narodowe:
7.4.1. działalność na rzecz ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz
działalności w zakresie kultury i sztuki.
7.5. Ochrona środowiska i turystyka:
7.5.1. działalność na rzecz ochrony przyrody,
7.5.2. wspieranie i prowadzenie działalności związanej z turystyką i rekreacją.
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele w następujących formach:
8.1. prowadzenie szkoleń, kursów itp.,
8.2. wsparcie gmin w walce z bezrobociem, pomoc i wsparcie dla osób poszukujących
pracy,
8.3. pomoc prawna, księgowa, biurowa i marketingowa dla osób rozpoczynających
samodzielną działalność gospodarczą (gminne/ lokalne inkubatory przedsiębiorczości),
8.4. organizowanie akcji, imprez i happeningów na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabezpieczania i renowacji zabytków oraz środowiska,
8.5. prowadzenie żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych i domów opieki,
8.6. organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami potrzebującymi pomocy różnego
rodzaju,
8.7. organizowanie grup wolontariuszy spośród osób, które uzyskały wsparcie od Fundacji,
8.8. prowadzenie promocji celów i działalności Fundacji, w tym działalność wydawnicza,
8.9. organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, wystaw, galerii, pokazów
związanych z działalnością Fundacji,
8.10. współpracę ze związkami twórczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami,
organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działania,
8.11. uczestnictwo w imprezach, targach pracy, festynach organizowanych przez inne
podmioty w zakresie działania Fundacji,
8.12. organizację i finansowanie zajęć z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi,
8.13. organizowanie kursów szybkiego przyswajania wiedzy,
8.14. organizowanie pracowni realizujących program uczenia się poprzez samodzielne
doświadczenia i kreatywne rozwiązywanie problemów,
8.15. finansowanie edukacji osób o utrudnionym dostępie do wysokiej jakości kształcenia, w
tym dzieci z krajów rozwijających się i grup etnicznych,
8.16. promocję dokonań twórczych podopiecznych Fundacji,
8.17. wspieranie kształcenia w wybranych zawodach młodzieży pozaszkolnej i osób 50+,
8.18. utworzenie lokalnych Centrów Kształcenia Ustawicznego,
8.19. wspieranie i organizowanie wzajemnej pomocy osób korzystających ze wsparcia
Fundacji,
8.20. organizowanie Klubów Dziennego Wsparcia dla osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych,
8.21. utworzenie gabinetów rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii,
8.22. organizowanie opieki paliatywnej i hospicyjnej (wolontariat, usługi wykonywane przez
osoby, które uzyskały wsparcie od Fundacji) w formie opieki domowej,
8.23. stacjonarna opieka nad osobami przewlekle chorymi i wymagającymi stałej opieki,
8.24. prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji,
8.25. przyznawanie nagród, stypendiów, świadczeń pieniężnych i rzeczowych dla
podmiotów realizujących cele Fundacji oraz osób korzystających ze wsparcia Fundacji.
§ 9.
Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych do osiągnięcia
swoich celów, jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji.
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MAJĄTEK FUNDACJI
§ 10.
Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
wniesiony przez Fundatora oraz dochody i środki uzyskane w toku jej działania:
10.1. Dotacje, darowizny, subwencje, fundusze pomocowe Unii Europejskiej oraz spadki i
zapisy, przy czym Fundacja może odmówić przyjęcia spadku lub darowizny.
10.2. Środki ze zbiórek i imprez publicznych.
10.3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10.4. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów
mogą być użyte do realizacji wszelkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy określą
szczególny sposób ich wykorzystania, zgodny z celami Fundacji. Fundacja może
tworzyć fundusze celowe na wyodrębnione cele statutowe.
ORGANY FUNDACJI
§ 11.
Organami Fundacji są:
11.1. Zarząd,
11.2. Rada Fundacji.
§ 12.
12.1. Zarząd Fundacji składa się z 1–5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
Fundacji z zastrzeżeniem § 12., ust. 2, 3, 4, 5 i 6. Jeden z członków Zarządu,
wskazany przez Radę Fundacji pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu
jednoosobowego, członkowi Zarządu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.
12.2. Pierwszy Zarząd stanowi Fundator, pełniący funkcję Prezesa Zarządu.
12.3. Następny Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na czas 3-letniej kadencji.
Członek Zarządu może zostać odwołany przed upływem kadencji z powodu:
12.3.1. choroby powodującej długotrwałą niezdolność do pracy,
12.3.2. nienależytego wypełniania nałożonych na niego obowiązków,
12.3.3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
12.3.4. rażącej niegospodarności,
12.3.5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
12.4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
12.4.1. złożenia rezygnacji,
12.4.2. śmierci.
12.5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji po zaopiniowaniu przez
Fundatora.
12.6. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Fundator.
§ 13.
13.1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
13.2. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy, Fundację reprezentuje samodzielnie
jedyny członek Zarządu, któremu przysługują uprawnienia Prezesa Zarządu.
13.3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji we
wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu
samodzielnie. W sprawach majątkowych oświadczenia woli w imieniu Fundacji w
sprawach majątkowych nie przekraczających kwoty 3000 zł (trzy tysiące złotych),
składać może jednoosobowo Prezes Zarządu. W sprawach majątkowych
przekraczających kwotę 3000 zł, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w
tym Prezesa.
§ 14.
14.1. Do zadań Zarządu należy:
14.1.1. uchwalanie rocznych programów działania Fundacji,
14.1.2. administrowanie i sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
14.1.3. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie
ich Radzie Fundacji przed złożeniem właściwemu ministrowi,
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14.1.4. zgłaszanie Fundatorowi wniosków w sprawach, w których wymagana jest zgoda
Fundatora,
14.1.5. opracowanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.
14.2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą
większością głosów oddanych.
14.3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia
posiedzenia w przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę
na postanowienie, które ma być powzięte albo wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.
§ 15.
Następujące czynności wymagają podjęcia przez Zarząd jednomyślnej uchwały:
15.1. zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 5000
złotych
15.2. zawieranie umów o pracę z pracownikami Fundacji.
§ 16.
Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej opinii Rady
Fundacji:
16.1. sprzedaż, wynajęcie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie lub oddanie
jakimkolwiek osobom do używania jakiegokolwiek majątku Fundacji o wartości
przekraczającej 10.000 zł,
16.2. wszelkie nabycie przez Fundację majątku o wartości przekraczającej 10.000 złotych,
16.3. przejęcie jakiejkolwiek nieruchomości niezależnie czy drogą kupna czy dzierżawy,
16.4. nabycie i/lub objęcie akcji/ udziałów, lub w inny sposób uczestniczenie w innych
osobach prawnych oraz spółkach nie posiadających osobowości prawnej,
16.5. zaciąganie przez Fundację zobowiązań przewyższających jednorazowo kwotę 10.000
złotych, a także zawieranie umów długoterminowych, których wartość przewyższa w
sumie 30.000 złotych.
§ 17.
Rada Fundacji jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodległym mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
17.1. Rada Fundacji jest organem kolegialnym składającym się z co najmniej dwóch
członków. W skład pierwszej Rady wchodzą osoby wyznaczone przez Fundatora.
17.2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję
powołuje Rada w formie jednomyślnej uchwały, po zasięgnięciu opinii Fundatora.
17.3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
17.3.1. śmierci,
17.3.2. złożenia rezygnacji,
17.3.3. wykluczenia przez Radę w formie uchwały.
17.4. Przewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada ze swojego grona.
17.5. Powołanie członka Rady Fundacji następuje na czas nieoznaczony.
17.6. Członkowie Rady Fundacji:
17.6.1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
17.6.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
17.6.3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.
17.7. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracą i reprezentuje ją na zewnątrz.
17.8. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
17.8.1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
17.8.2. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
17.8.3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
17.8.4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
17.8.5. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz czynności
wymienionych w § 16 planowanych przez Zarząd Fundacji,
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17.8.6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu (nie dotyczy przypadku wym. w §
12, ust. 2),
17.8.7. zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji.
17.9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku na posiedzeniach zwoływanych
przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu.
17.10. Dopuszcza się udział członka Rady Fundacji w posiedzeniu z wykorzystaniem
audiowizualnych środków porozumiewania się na odległość.
17.11. Tryb działania Rady Fundacji określa regulamin Rady Fundacji ustalony przez
Fundatora.
17.12. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 17, ust. 2.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18.
18.1. Zmian statutu Fundacji może dokonać Fundator zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46 poz. 203 z późn. zm.).
18.2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
18.3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po
uzyskaniu opinii Rady i za zgodą Fundatora.
18.4. Fundacja nie może:
18.4.1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać 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”,
18.4.2. przekazywać 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,
18.4.3. wykorzystywać 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,
18.4.4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 19.
19.1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega
likwidacji.
19.2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady
Fundacji.
§ 20.
20.1. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd albo osoby wyznaczone przez Zarząd.
20.2. Do obowiązków likwidatora należy:
20.2.1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
20.2.2. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
20.2.3. wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3
miesięcy od daty ogłoszenia,
20.2.4. ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji,
20.2.5. spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez
sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.
20.3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może być przekazany wyłącznie instytucjom
prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.
§ 21.
Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 10 kwietnia 2014 roku.
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