STATUT
FUNDACJI CHOMIK – KU DOBREMU
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą “Fundacja Chomik – Ku Dobremu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez: Marka Świeżego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Dominikę Szymczyk w Kancelarii Notarialnej w Gdowie przy ulicy Krakowskiej
nr 911, w dniu 07.06.2019 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego
statutu.
§2
Siedzibą fundacji jest Gdów
§3
Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
§4
Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, może ona prowadzić działalność
także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Ministrem właściwym do spraw fundacji jest Minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji
§6
Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
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10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. wypoczynku dzieci i młodzieży;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23. ratownictwa i ochrony ludności;
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1

§7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Dofinansowywanie osób potrzebujących,
2. Wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne osób i organizacji
potrzebujących,
3. Finansowanie zakupu podręczników szkolnych, książek, zeszytów oraz innych
materiałów dydaktycznych,
4. Organizowanie kursów językowych,
5. Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem,
6. Organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionej,
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7. Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć
sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań,
8. Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju osób
potrzebujących,
9. Finansowanie wszelkiej niezbędnej dla życia, zdrowia i prawidłowego rozwoju
opieki medycznej – w tym finansowanie i organizowanie profilaktycznokontrolnych badań okresowych,
10. Finansowanie leczenia osób potrzebujących – w tym leczenia szpitalnego
i dentystycznego,
11. Finansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym,
12. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych
i artystycznych,
13. Organizowanie koncertów, biesiad, festynów i spotkań,
14. Finansowanie organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów mających zbieżne cele
z celami fundacji,
15. Finansowanie leczenia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków,
16. Organizowanie wykładów i spotkać ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki,
kultury, sportu,
17. Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą,
zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami
związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak
i samorządowym,
18. Finansowanie zakupu zabawek oraz odzieży,
19. Zbiórki używanej odzieży i zabawek,
20. Propagowanie integracji osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi,
21. Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy,
22. Dobroczynność, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku
i potrzebujących pomocy,
23. Dożywianie osób w szczególności dzieci,
24. Ochronę zdrowia, poprzez pomoc ośrodkom zdrowia, szpitalom, zakładom
rehabilitacyjnych, hospicjom, zwiększaniem dostępu do opieki lekarskiej, oraz
zakup lekarstw; przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków
przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej
w społeczeństwie,
25. Przedsięwzięcia edukacyjne, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych
na upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie,
26. Tworzenie i szerzenie kultury narodowej w kraju i za granicą, również wśród osób
niepełnosprawnych,
27. Pomoc społeczną, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka,
28. Pomoc w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu
obywateli i osobistej odpowiedzialności;
29. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków
przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu
środowiska;
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30. Akcje promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej,
darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy
to osób niepełnosprawnych,
31. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie,
programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii
edukacyjnych,
32. Dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów
promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek
i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów,
33. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
34. Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, zbiórek
na uroczystościach rodzinnych i innych.
§8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
§9
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. PKD 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych
i szklanych oraz środków czyszczących,
b. PKD 46.49.Z, sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
c. PKD 46.43.Z, sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
d. PKD 47.91.Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet,
e. PKD 46.90.Z, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
f. PKD 47.19.Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach,
g. PKD 46.48.Z, sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
h. PKD 47.59.Z, sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
i. PKD 41.20.Z, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych,
j. PKD 49.41.Z, transport drogowy towarów.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie
na realizację celów statutowych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.
4. Fundacja może przystępować do spółek kapitałowych i osobowych.
5. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.
6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
7. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
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Organy Fundacji
§ 10
1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym.
3. Pierwszy zarząd powoływany jest przez fundatora w momencie utworzenia fundacji.
Kolejni członkowie zarządu są powoływani i odwoływani w formie decyzji przez fundatora
na 3 letnią kadencję. W przypadku śmierci fundatora jego prawa i obowiązki przejmuje jego
żona, Janina Świeży. W przypadku śmierci żony fundatora jego prawa i obowiązki
przejmuje jego syn Piotr Świeży, w przypadku śmierci Piotra Świeżego prawa i obowiązki
fundatora przejmuje kolejny syn Marka Świeżego, Rafał Świeży, w przypadku śmierci
Rafała Świeżego prawa i obowiązki fundatora przejmuje córka Marka Świeżego, Katarzyna
Szymoniak, w przypadku śmierci Katarzyny Szymoniak prawa i obowiązki fundatora
przejmuje córka Marka Świeżego, Julia Świeży.
4. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, a jego kadencja może trwać maksymalnie 3 lata.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6. Fundator wybiera spośród zarządu Prezesa.
7. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwoływani
w formie decyzji przez fundatora przed zakończeniem kadencji.
8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych członków zarządu,
b. odwołania przez Fundatora,
c. śmierci członka Zarządu,
d. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
9. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
10. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie regulaminów,
b. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
c. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
e. przyjmowanie na rzecz Fundacji darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
oraz likwidacji Fundacji,
g. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
h. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
i. przygotowywanie programów działania Fundacji,
j. przygotowanie projektu budżetu Fundacji,
11. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, przy czym do ważności uchwał
wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu
12. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu oraz Fundator.
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13. Fundator może brać udział w posiedzeniach jako głos doradczy.
14. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
15. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
16. Wynagrodzenia członków zarządu określa Fundator.
17. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Fundatora.
18. Wynagrodzenie członków i pracowników biura jest wypłacane z wypracowanych oraz
darowanych środków.

§ 11
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
Majątek Fundacji
§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte
w czasie działalności statutowej, a w szczególności:
a. zyski z uczestnictwa w Spółkach kapitałowych i osobowych;
b. świadczenia Fundatorów;
c. zyski z prowadzonej działalności gospodarczej;
d. darowizny, spadki i zapisy;
e. odsetki bankowe;
f. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
g. dotacje i subwencje osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej;
h. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
i. fundusze Unii Europejskiej;
j. fundusze przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów
3. Fundusz założycielski stanowi gotówkowy wkład wniesiony przez Fundatora w wysokości
15.000,00 zł /piętnaście tysięcy złotych.

Zmiana Statutu
§ 13
Zmiany w statucie Fundacji proponuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Uprawomocnienie nowego statutu następuje tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu przez
fundatora.
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Likwidacja Fundacji.
§ 14
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 15
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 16
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

…..……….…..…
Data
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……………………………..
Marek Świeży - Fundator

