STATUT
Fundacji „Absolwent”
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja „Absolwent”, zwana dalej w skrócie Fundacją, działa na podstawie ustawy o
fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§2
1. Fundacja jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statusie organy.
2. Fundacja ma swoją siedzibę w Gostyniu, ul.St.Helsztyńskiego 3
§3
1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.
Cele i zasady działania Fundacji
§5
1. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży uczącej się i studiującej,
wspieranie rozwoju kulturalnego regionu, ochrona dziedzictwa narodowego i kultury
materialnej, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowrzechnianie i rozwój
kultury fizycznej i sportu, działania mające na uwadze zwiększanie bezpieczeństwa
mieszkańców Gostynia i okolic oraz działalność charytaywna, mająca na względzie
pomoc osobom z regionu najbardziej tej pomocy potrzebującym.
2. Fundacja realizuje swój cel wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
a) przyznawanie stypendiów,
b) organizowanie bezpłatnej pomocy naukowej,
c) dofinansowywanie kształcenia w kraju i za granicą,
d) organizowanie i finansowanie: konferencji tematycznych, szkoleń, warsztatów
e) organizowanie i dofinansowanie konkursów związanych tematycznie z celami Fundacji
f) pomoc finansową i rzeczową
g) finansowanie projektów związanych z działalnością pożytku publicznego
3. Fundacja realizuje cele wymienione w ustępie 1 powyżej z uwzglednieniem form i zakresu
działania, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, wyłącznie w formie działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego, na zasadach i z zachowaniem ograniczeń okreslonych
w przepisach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
4. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana - przyznawanie stypendiów,
b) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- organizowanie bezpłatnej pomocy naukowej,
c) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana - zakup pomocy naukowych i podręczników,

d) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana - dofinansowywanie kształcenia w kraju i za granicą,
e) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane organizowanie i finansowanie:konferencji tematycznych, szkoleń, warsztatów, konkursów
związanych tematycznie z celami Fundacji
f) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana – pomoc finansowa i rzeczowa
g) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane finansowanie projektów związanych z działalnością pożytku publicznego
h) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana – działania mające na celu realizację zadań § 5 pkt.1.
§6
Fundacja może realizować swoje cele poprzez współpracę z instytucjami państwowymi,
stowarzyszeniami i innymi fundacjami, które zajmują się probelmatyką zbieżną do tej objętej
celami Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowią Fundusz Założycielski w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden
milion) oraz inne dochody.
§8
Fundacja może czerpać dochody z następujących źródeł:
1) darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji (komitetów dobroczynnych) tak z
kraju jak i z zagranicy,
2) spadków i zapisów,
3) zbiórek z imprez publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującym prawem,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości Fundacji.
§9
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
1) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
2) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
3) PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
4) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
5) PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
6) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
7) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
8) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
9) PKD 65.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
10) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
11) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wysokość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą będzie corocznie ustalana
przez Zarząd. Wysokość tych środków nie może być mniejsza niż 10.000 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych) ani nie może być większa niż 40% majątku Fundacji.
4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony wyłącznie do realizacji
celów statutowych określonych w §5 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.
5. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności
statutowej, tj. pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
6. Zabrania się:
a)
udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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",
b)
przekazywania jej 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,
c)
wykorzystywania 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,
d)
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność, o której mowa w §5
Statutu.
§ 10
W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza.
Organy Fundacji
§ 11
Organami Fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Rada Fundacji składa się z 3 członków, którzy uczestniczą w pracach Rady przez pięć lat.
Upływ kadencji nie jest przeszkodą do dalszego uczestniczenia w Radzie Fundacji w
charakterze członka.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą:
- Małgorzata Giermaziak,
- Natalia Naskręt
- Piotr Giermaziak.
3. Członkowie Rady Fundacji:

a)
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b)
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza
Rady.
5. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy.
§ 13
Rada wykonuje swą funkcję na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą
większością obecnych – jeżeli nieobecni zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu.
§ 14
Do kompetencji Rady należy:
1) zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów
działania Fundacji,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
3) nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie
Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków,
4) inspirowanie najbardziej pożądanych kierunków działania Fundacji,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w statucie.
Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym
Fundacji przez biegłego rewidenta.
§ 15
Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków Zarządu i jest powoływany na czas
nieokreślony. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Wykonywanie funkcji w Zarządzie
jest płatne, a wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.
§ 16
1. Zarząd zarządza Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli za Fundację wymagane jest łączne działanie dwóch
członków Zarządu.
§ 17
1. W sprawach zwykłego Zarządu członkowie Zarządu działają samodzielnie, a w sprawach
wymagających złożenia oświadczenia woli – zgodnie z zasadą określoną w § 16 ust. 2.
Członek Zarządu może udzielić pełnomocnictwa drugiemu członkowi Zarządu do
samodzielnego działania w tym zakresie.
2. W sprawach przekraczających zwykły Zarząd Fundacji wymagana jest uchwała Zarządu.
3. Członkowie Zarzadu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 19
1. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zatrudnienie przez Zarząd jednego lub dwóch
członków Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenia. Rada może
przyznawać członkom Zarządu okresowe nagrody.
2. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zatrudnienie dyrektora Biura Fundacji.
Postanowienia końcowe
§ 20
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
§ 21
Statut niniejszy może być zmieniany, a także zastąpiony innym. Decyzja w tej sprawie należy
do Rady Fundacji i jest podejmowana większością dwóch trzecich głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
§ 22
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku.
§ 23
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą rejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy.

Gostyń, 21 listopada 2016 r.
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