TEKST JEDNOLITY
STATUT FUNDACJI CHARYTATYWNEJ
ŁATKA
z dnia 18 lipca 2011 roku
uwzględniającego zmiany z dnia 26 lutego 2013 roku
Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991
r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) fundator ustala statut fundacji pod nazwą: ŁATKA,
zwana dalej „Fundacją”.
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.Fundacja nosi nazwę: Łatka
2.Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.
1.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3.Siedziba Fundacji mieści się w Cieszynie.
§ 3.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4.
Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych
przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II. CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 5.
1.Celami Fundacji Łatka są:
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a. pomoc dzieciom i młodzieży uzdolnionej a pochodzącej z rodzin ubogich w
zdobyciu wykształcenia i zawodu
b. organizacja wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych i ubogich
c. wspieranie działań przeciwdziałających patologiom wśród dzieci i młodzieży
d. wspieranie działań organizacji i instytucji zajmujących się działalnością na rzecz
ubogich dzieci
e. pomoc materialna ubogim dzieciom w sytuacjach losowych
f. promocja zdrowia i sportowego trybu życia wśród dzieci
g. nauka, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży
h. pomoc na rzecz dzieci niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych umysłowo
i. pomoc na rzecz dzieci chorych
j. organizowanie i wspieranie wolontariatu
k. prowadzenie działalności charytatywnej
§ 6.
1.Cele Fundacji realizowane są przez:
a. pomoc finansową i materialną dla instytucji, które roztaczają opiekę nad dziećmi
b. finansowanie dożywiania dzieci z rodzin ubogich prowadzone przez szkoły
c. organizowanie lub finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i
dotkniętych patologią
d fundowanie stypendium dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej w celu umożliwienia im zdobycia wykształcenia i zawodu
e. finansowanie akcji nastawionych na przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i
młodzieży
f. organizowanie imprez kulturalnych i zabaw dla dzieci z rodzin ubogich ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożonych patologią
g. pomoc finansową bądź rzeczową w wypadkach losowych i chorobach na rzecz
dzieci i młodzieży
h. prowadzenie i organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych i artystycznych
i. organizowanie festiwali, festynów i konkursów
j. działalność wydawniczą, edukacyjną, badawczą
2.Fundacja realizuje swoje cele przez współpracę z instytucjami państwowymi i
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz
współpracę krajową i zagraniczną z świeckimi osobami prawnymi i kościelnymi osobami
prawnymi.

Rozdział III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 7.
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000. zł (słownie: jeden
tysiąc złotych).
2.Na majątek Fundacji składają się fundusz założycielski oraz dochody i środki uzyskane
w toku jej działania.
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§8
1.Dochody Fundacji pochodzą z:
a)darowizn, spadków i zapisów
b)dotacji i subwencji osób prawnych
c)dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
d)dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
e)dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
f)aukcji internetowych
2.Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili
inaczej.
3.W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
- PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
- PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
- PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
- PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
- PKD 58.11.Z Wydawanie książek
- PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
- PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
- PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
- PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
- PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
- PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
- PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
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- PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach;
- PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
- PKD 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
- PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach;
- PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
- PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
- PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
- PKD 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza.
2. W związku z prowadzeniem działalności Fundator przeznacza na ten cel środki
finansowe w wysokości 1000zł. (słownie: jeden tysiąc złotych)
3. Całość dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja
przeznacza na realizacją celów statutowych.
§ 10
Członkowie organów Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie i nie mogą za wykonaną
pracę pobierać wynagrodzenia z Fundacji. W przypadku wykonywania pracy na rzecz
fundacji z innego tytułu niż członkostwo w organach fundacji, Rada Fundacji może przyznać
członkowi organu fundacji wynagrodzenie za pracę nie większe niż przewidziane przez
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity z dnia 27
października 2010 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami).
Rozdział IV. ORGANY FUNDACJI
§ 11
Organami fundacji są:
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
§ 12
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2.Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
3.W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
4.Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje w formie uchwały Rada
większością 2/3 głosów.
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5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
większością 2/3 głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą
być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6.Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7.W razie powołania członka Rady Fundacji, nie będącego Fundatorem, za jego zgodą, do
Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją
– członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ustaje. W przypadku powołania Fundatora
do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez niego stosunku pracy z Fundacją jego
członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu. Na miejsce Fundatora nie powołuje
się nowego członka Rady jeśli skład Rady Fundacji jest maksymalny.
8.Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub na skutek śmierci członka Rady.
§ 13
1.Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu.
3.Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba
że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
§ 14
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1.Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
2.Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
3.Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium.
4.Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5.Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6.Nadzór nad działalnością Fundacji.
7.Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
8. Wyrażanie zgody na zmianę statutu lub celu fundacji.
§ 15
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1.Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2.Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

5

§ 16
1.Zarząd Fundacji, w swoim pierwotnym składzie, jest powoływany przez Fundatora.
2.Zmian w składzie Zarządu dokonuje Rada Fundacji w formie uchwały większością 2/3
głosów.
§ 17
Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu:
1.Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 członków i powoływany jest na trzyletnią
kadencję.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, ubezwłasnowolnienia, zrzeczenia
się mandatu.
§ 18
Kompetencje Zarządu:
1.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2.Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji z wyjątkiem
zastrzeżonych dla Rady Fundacji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a)uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych
Fundacji,
b)sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c)sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
d)wprowadzanie koniecznych zmian do Statutu Fundacji, w tym zmianę celu fundacji,
na mocy uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością 2/3 głosów i za zgodą Rady
Fundacji, wyrażoną w formie uchwały większością 2/3 głosów.
§ 19
1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie
Zarządu działający łącznie.
2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z
zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych –
oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
§ 20
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów, przy czym do
ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym
Prezesa Fundacji. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
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Rozdział V. ŁĄCZENIE FUNDACJI
§ 21
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną
fundacją, na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały.
Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku i w
innych wypadkach wskazanych w ustawach. Likwidatorów fundacji powołuje i odwołuje
Rada Fundacji.
§ 23
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w
celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
§ 24
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność
odpowiada celom fundacji.

Cieszyn, dnia 28 lutego 2013 roku
Prezes Fundacji Marek Maślanka

..................................................

Wiceprezes Fundacji Nina Lewandowicz

..................................................
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