STATUT FUNDACJI ZOSTAW SWÓJ S LAD
AKTUALIZACJA Z DNIA 20.08.2018
WERSJA AKTUALNA

1.

§1 Postanowienia ogólne
Fundacja pod nazwą „Zostaw Swój Ślad” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez Paulę Rettinger-Wietoszko zwaną dalej „Fundatorem”, aktem
notarialnym z dnia 10.07.2015 roku, Nr Rep. A 1513/2015, sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Kradzieckiego w Gdańsku przy ul. Strzeleckiej 10/3
2.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
3.
Fundacja ma osobowość prawną.
§2 Siedziba
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§3
Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
1.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych podmiotów, w tym fundacji.
2.
Fundacja może używać – skrótu: Zostaw Swój Ślad lub Fundacja ZSS, oraz wyróżniającego ją logotypu.
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(b)
(c)
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(j)
(k)

§5 Cel i działalność Fundacji
1.
Celem Fundacji jest:
Edukacja i promocja kultury i sztuki w tym organizacja imprez kulturalnych, koncertów wystaw, festiwali i portali;
Pomoc dzieciom przewlekle chorym i ich rodzinom;
edukacja społeczna z zakresu ochrony zdrowia;
Integracja różnych środowisk wokół idei odpowiedzialnego biznesu, życia i działania społecznego;
podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania sztuki dziennikarskiej i filmowej;
promocja i popularyzacja działalności społecznej w mediach i organizacjach oraz wśród różnych społeczności;
angażowanie firm i grup społecznych w działalność charytatywną i ich integracja wokół idei pomagania;
Promowanie idei opieki hospicyjnej, szczególnie realizowanej przez Dziecięce Hospicja Domowe
Tworzenie narzędzi i rozwiązań wspierających pacjentów przewlekle chorych
działalność doradcza i szkoleniowa w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia oraz wspierania rozwoju i optymalizacji kosztów i leczenia dla firm,
przedsiębiorców i osób indywidualnych;
działalność charytatywna na rzecz osób indywidualnych, rodzin i grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej w kraju
i za granicą, w szczególności:
i.
pomoc dzieciom i ludziom chorym poprzez wsparcie leczenia, rehabilitacji, diagnostyki, konsultacji lekarskiej, zakup leków i sprzętu
medycznego, rehabilitacyjnego i podnoszącego komfort życia;
ii.
poprawa jakości i komfortu życia osób chorych;
iii.
Realizację marzeń osób chorych i niepełnoprawnych
iv.
organizowanie międzynarodowej pomocy zdrowotnej i społecznej dla ludzi na całym świecie;
v.
tworzenie użytecznych narzędzi wspierających ludzi chorych i osoby oraz podmioty opiekujące się osobami chorymi;
vi.
pomoc psychologiczna i wsparcie duchowe dla osób chorych i ich bliskich i opiekunów;
vii.
organizacja spotkań, szkoleń seminariów i konferencji, płaszczyzn wymiany informacji dla osób objętych działaniem Fundacji i potencjalnych
darczyńców w zakresach zbieżnych z celami Fundacji;
viii.
pomoc organizacjom wspierającym osoby chore i niepełnosprawne;
ix.
Wsparcie aktywizacji zawodowej rodzin osób niepełnosprawnych;
x.
edukacja w zakresie działalności charytatywnej na rzecz ludzi potrzebujących;
xi.
wdrażanie innowacyjnych projektów i koncepcji poprawiających jakość życia i zdrowia ludzi chorych;
xii.
wsparcie w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz rodzin;

(l)
(m)
(n)
(o)

1.

2.
1.
2.
3.

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie rozwoju i ochrony lokalnej kultury realizowana w kraju i za granicą
edukacja społeczna w zakresie ochrony środowiska naturalnego;
kreowanie wydawnictw i publikacji promujących działanie Fundacji lub wspierających fundację;
dla osiągania celów Fundacja może wspierać działalność osób prawnych, jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej oraz osób
fizycznych których działalność jest zbieżna z celami Fundacji i współpracować z nimi. Zmiana celów Fundacji jest możliwa w drodze decyzji Fundatora.
Nowe cele działania Fundacji nie mogą odbiegać od zasadniczego celu działania Fundacji określonego w oświadczeniu woli Fundatora o jej
ustanowieniu, o którym mowa w §1 ust. 1 Statutu.
§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
(a) organizację konferencji, tematycznych spotkań biznesowych, szkoleń oraz innych form poszerzenia wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
(b) organizację ogólnopolskich i lokalnych akcji charytatywnych wspierających najbardziej potrzebujące grupy społeczne;
(c) upowszechnianie w Internecie i w innych środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
(d) współpracę z przedsiębiorcami w zakresie przedsięwzięć edukacyjnych i charytatywnych objętych celami Fundacji;
(e) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
(f) kreowanie i współtworzenie lub tworzenie użytecznych narzędzi do poprawy jakości życia i zdrowia osób chorych i potrzebujących pomocy.
(g) organizację zbiórek, imprez, imprez kulturalnych, festiwali, eventów, wydawnictw, akcji i aukcji charytatywnych i innych działań pomagających zebrać
środki na realizację celów Fundacji.
Fundacja, w realizacji swoich celów, współdziała z innymi instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami.
§7 Majątek i przychody Fundacji
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), wskazany w oświadczeniu woli Fundatora o
ustanowieniu Fundacji, jak również środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Fundator przeznacza kwotę 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego jako
środki finansowe na poczet prowadzonej działalności.
Dochodami Fundacji są:
(a) darowizny krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych;
(b) dotacje;
(c) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;
(d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
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(e)
(f)
(g)
(h)

odsetki z lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
zapisy, polecenia, spadki;
dochody z działalności gospodarczej,
inne wpływy i dochody

.§8
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Darczyńca Fundacji może wskazać konkretny cel, na który ma być przeznaczona jego pomoc.
Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową, o której mowa w §5 i 6 Statutu.
§9
Fundacja nie może:
(a) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji 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”,
(b) 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 preferencyjnych warunkach,
(c) 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 z celu statutowego,
(d) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§10
1.
Fundacja prowadzi:
a) odpłatną działalność pożytku publicznego,
b) nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
c)
działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2.
Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a.
PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
b.
PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
c.
PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
d.
PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
e.
PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
f.
PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
3.
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
b) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4.
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
5.
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
6.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
b) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
c)
PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
d) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
e) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
f)
PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
g) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
h) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
i)
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
j)
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
7.
Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
§11 Organy Fundacji
1.
Organami Fundacji są: Fundator, Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.
2.
Członkiem organu Fundacji nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za
przestępstwo skarbowe.
3.
Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.
4.
Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§12 Fundator
1.
Do kompetencji Fundatora należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;
c)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji, w tym sprawozdań finansowych, oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z
działania.
2.
Fundator podejmuje decyzje w formie pisemnych decyzji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.
§13 Rada Fundacji
1.
Rada Fundacji pełni funkcję organu nadzoru Fundacji i funkcję opiniodawczą.
2.
Rada Fundacji składa się z co najmniej trzech członków.
3.
Członków Rady Fundacji powołuje Fundator, w drodze oświadczenia, złożonego na piśmie.
4.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje jej
posiedzenia.
6.
Kadencja członków Rady Fundacji trwa 2 lata. Członkowie Rady Fundacji mogą być powoływani na kolejne kadencje.
7.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
(a) wygaśnięcia kadencji,
(b) odwołania członka Rady Fundacji;
(c) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady Fundacji pozostałym członkom Rady Fundacji lub Fundatorowi;

1.
2.
3.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

(d) skazania członka Rady Fundacji prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
(e) śmierci członka Rady Fundacji.
Fundator może odwołać członka Rady Fundacji w drodze decyzji.
Do kompetencji Rady Fundacji, z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, należy w szczególności:
(a)
nadzór nad działalnością Fundacji;
(b) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, w tym rocznych preliminarzy kosztów działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd
Fundacji;
(c)
rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium za okresy roczne;
(d) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd Fundacji regulaminów projektów realizowanych przez Fundację.
Przewodniczący Rady Fundacji kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy do roku.
O terminie posiedzenia Rady Fundacji jej członkowie są powiadamiani 7 dni przed planowanym terminem obrad telefonicznie, faksem, drogą mailową bądź
innych telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość.
Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane. Protokół, po sprawdzeniu, jest podpisywany przez prowadzącego.
W posiedzeniu Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień, a także inne osoby zaproszone przez członków Rady Fundacji w
celach doradczych.
Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane drogą pisemną i/lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość (np.
e-mail).
Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem odmiennych
postanowień Statutu. W przypadku równej liczby głosów oddanych decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

17.
Zarząd Fundacji §14
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków.
Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, w drodze decyzji, na trzyletnią kadencję.
Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje z powodu:
(a) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
(b) nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu Fundacji;
(c) długotrwałej choroby lub innej długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Zarządu Fundacji.
8.
Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes wskazywany przez Fundatora. Prezesa Zarządu wskazuje Fundator w drodze decyzji.
9.
Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub 2 członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
10. Zarząd Fundacji:
(a)
opracowuje roczne i wieloletnie plany działania Fundacji, w tym roczne preliminarze kosztów działalności Fundacji, i przedstawia je do akceptacji Radzie
Fundacji;
(b) opracowuje i realizuje projekty wynikające z celów działania Fundacji;
(c)
w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności i działalności Fundacji;
(d) składa Radzie Fundacji, na jej żądanie, sprawozdania z bieżącej działalności Fundacji i jej stanu majątkowego;
(e)
sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
(f)
przyjmuje dotacje, darowizny, spadki, subwencje, granty i zapisy;
(g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych;
(h) ustala warunki zatrudnienia i wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenie pracowników Fundacji, reprezentuje Fundację w czynnościach z
zakresu prawa pracy.
11. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
12. Uchwały Zarządu Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków
Zarządu Fundacji.
13. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. O terminie posiedzenia Zarządu, członkowie Zarządu są powiadamiani minimum na
7 dni przed planowanym terminem obrad telefonicznie, faksem bądź drogą mailową.
14. Uchwały Zarządu Fundacji mogą być podejmowane drogą pisemną i/lub przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych środków porozumiewania się na odległość
(np. e-mail).
Zmiana Statutu §15
Zmian Statutu dokonuje Fundator w drodze pisemnej decyzji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Statutu.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Likwidacja Fundacji §16
W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Rada Fundacji podejmuje
uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji.
Likwidację prowadzą likwidatorzy wyznaczeni przez Radę Fundacji. W razie nie powołania likwidatorów przez Radę Fundacji likwidację przeprowadza Zarząd
Fundacji.
Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazane zostaną na cele organizacji wskazanych w uchwale Rady Fundacji, których cele statutowe zbliżone
są do celów Fundacji.
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