Statut Fundacji „Forum”
Postanowienia ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja „Forum”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Marię Halinę Pierzchalską,
zamieszkałą w Radomiu przy ulicy Topolowej 1,
PESEL 46011203869, zwaną dalej Fundatorem,
aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Agnieszkę Stolarek w Kancelarii
Notarialnej w Radomiu, ul. Piłsudskiego nr 7, w dniu 6 listopada 2013 r. (Repertorium
„A” Nr 10485/2013), zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza
Agnieszkę Stolarek w Kancelarii Notarialnej w Radomiu, ul. Piłsudskiego nr 7, w dniu
18 grudnia 2013 r. (Repertorium „A” Nr 11712/2013), działa na podstawie przepisów
prawa polskiego, tj. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 Nr 46,
poz. 203, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
4. Fundacja używa pieczęci o kształcie koła z nazwą i siedzibą Fundacji.
§ 3.
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Radom.
2. Adres Fundacji jest następujący: 26-600 Radom, ul. Wodna 13/21.
§ 4.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zaś dla realizacji celów
Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym jak i osobom prawnym zasłużonym
dla Fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6.
Celami Fundacji są:
1. Działalność
edukacyjna,
społeczna,
kulturalna,
informacyjna,
charytatywna, opiekuńcza wobec osób z wszystkich grup wiekowych;
2. Pomoc rodzinie, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym;
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Wyrównywanie szans rozwoju społeczeństwa;
Promocja uzdolnionych dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych;
Promocja regionalna i krajowa, wspieranie inicjatyw integracyjnych;
Neutralizacja negatywnych skutków demokratyzacji życia, reform
gospodarczych;
7. Zapobieganie przestępczości, patologii, przemocy, uzależnieniom;
8. Wspieranie działań zmierzających do ochrony zdrowia;
9. Promocja i organizacja wolontariatu;
10. Promocja zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej osób
pozostających
bez
pracy,
zagrożonych
zwolnieniem
z pracy
i potrzebujących takiej pomocy;
11. Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty
i wychowania, kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących;
12. Wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i integracji
europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13. Upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji
i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
14. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
15. Upowszechnianie, promocja i wspieranie działań charytatywnych.
3.
4.
5.
6.

§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie wiedzy dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów,
wizytatorów i kadry samorządów zajmującej się oświatą, rodziców, uczniów,
studentów;
2. Realizowanie
środowiskowych,
prorodzinnych
programów:
wychowawczych, profilaktyczno-wychowawczych, promocji zdrowia,
wspierania rozwoju małego dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych,
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
zapobiegania
przemocy,
przestępczości, uzależnieniom, destrukcyjnym wpływom grup psychomanipulacyjnych;
3. Realizowanie programów aktywizacji środowisk szkolnych oraz
stowarzyszeń rodziców;
4. Organizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,
ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych imprez, konferencji,
seminariów, festiwali, przeglądów, konkursów, w szczególności w zakresie
edukacji kulturalnej, regionalnej, lokalnej, obywatelskiej, ekologicznej,
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europejskiej, prozdrowotnej, filozoficznej, informatycznej, technicznej,
promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży;
5. Realizowanie
ogólnopolskich
i
ponadregionalnych
programów
wychowawczych oraz programów pomocy dzieciom i młodzieży zdolnej
i utalentowanej;
6. Organizowanie edukacji dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli,
nauczycieli
doradców,
wizytatorów,
społecznych
przedstawicieli
statutowych organów szkół i placówek oraz pracowników samorządów,
mającej na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie spraw oświaty, kultury
i dziedzictwa narodowego, spraw społecznych, zapobiegania bezrobociu
wśród młodzieży oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
7. Realizowanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w tym
w formach wychowania integracyjnego, wolontariatu;
8. Realizowanie programów kulturalnych, oświatowych, społecznych,
mniejszości narodowych i etnicznych;
9. Organizowanie olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów
przedmiotowych;
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i studentów połączonego
z realizacją atrakcyjnych programów wychowawczych i rekreacyjnosportowych;
11. Badania nad systemem edukacji narodowej i realizowanie programów jego
rozwoju;
12. Wspieranie innowacyjnej działalności oświatowej;
13. Realizowanie programów współpracy Unii Europejskiej i ONZ
w dziedzinie oświaty, upowszechnianie zaleceń i wskazań ONZ oraz Unii
Europejskiej w sprawach dzieci i młodzieży, realizowanie innowacyjnych
programów wychowawczych związanych z integracją europejską;
14. Prowadzenie profilaktyki patologii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem zjawisk brutalizacji życia, przemocy i przestępczości;
15. Organizację koncertów, wystaw artystycznych i innych wydarzeń
kulturalnych;
16. Udzielanie pomocy rzeczowej i intelektualnej przy opracowywaniu planów
działania w zakresie pozyskiwania partnerów i środków finansowych,
prowadzenia i zarządzania programami i funduszami, a także promocji
własnych osiągnięć; utrzymywania kontaktów z właściwymi władzami
publicznymi;
17. Udzielanie
wsparcia
finansowego,
rzeczowego,
organizacyjnego
pozamaterialnego dla wybitnych inicjatyw podejmowanych w zakresie:
kultury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
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dobroczynności, ochrony zabytków, kultury fizycznej i sportu, działalności
naukowo-badawczej, oświatowej i oświatowo – wychowawczej;
18. Organizowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych i prawnych
wyróżniających się w realizowaniu celów Fundacji, a dla osób fizycznych
(dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych) także organizowanie
i przyznawanie stypendiów;
19. Pozyskiwanie środków i dóbr na prowadzenie działalności charytatywnej,
opiekuńczej, wychowawczej, pomocowej i innej określonej statutem przez
organizowanie zbiórek i kwest, koncertów i innych imprez o charakterze
charytatywnym, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o dotacje,
subwencje;
20. Wsparcie placówek umożliwiających dostęp społeczeństwu do poszerzania
wiedzy i umiejętności, uzyskania awansu społecznego lub zawodowego;
21. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich, potrzebujących, dysfunkcyjnych, dzieci i młodzieży polonijnej,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych, potrzebujących;
22. Tworzenie bądź wspieranie miejsc zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dla
osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
23. Organizowanie stałej i doraźnej pomocy sierotom, osobom dotkniętym
klęskami
żywiołowymi,
epidemiami,
ofiarom
wojen,
chorym,
niedostosowanym społecznie i wszystkim innym potrzebującym;
24. Działalność na rzecz profilaktyki uzależnień, pomoc osobom uzależnionym,
przeciwdziałanie patologiom społecznym.
§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność osób fizycznych,
prawnych i instytucji, zbieżną z jej celami.
2. Realizując cele statutowe Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie
umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło).
Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100,00 zł (dwa
tysiące sto złotych), z czego 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na
działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
3.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
§ 10.
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
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- darowizn, spadków i zapisów,
- świadczeń fundatora,
- dotacji i subwencji osób prawnych,
- dochodu ze zbiórek i imprez publicznych,
- dochodu z majątku fundacji,
- dochodu z działalności gospodarczej fundacji.
§ 11.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub
donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i spadkobrania, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja może lokować swoje środki pieniężne w bankach rekomendowanych
przez Fundatora.
Działalność gospodarcza
§ 12.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
jej celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) szkoły wyższe – 85.42.B,
b) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych – 72.20.Z,
d) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych –
85.51.Z,
e) szkoły podstawowe – 85.20.Z,
f) gimnazja – 85.31.A,
g) licea ogólnokształcące – 85.31.B,
h) licea profilowane – 85.31.C,
i) technika – 85.32.A,
j) zasadnicze szkoły zawodowe – 85.32.B,
k) szkoły policealne – 85.41.Z,
l) działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A,
ł) działalność paramedyczna – 86.90.D,
m) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 86.90.E,
n) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 88.10.Z,
o) działalność klubów sportowych – 93.12.Z,
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p) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z,
r) działalność w zakresie architektury – 71.11.Z,
s) badania i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A,
ś) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
t) nauka języków obcych – 85.59.A,
u) działalność fotograficzna – 74.20.Z,
w) wydawanie książek – 58.11.Z,
x) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
y) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
47.61.Z,
z) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – 47.63.Z.
Władze Fundacji
§ 13.
Władzami fundacji są:
- Rada Fundacji,
- Zarząd Fundacji.
Rada Fundacji
§ 14.
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniodawczym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimalnie trzech a maksymalnie sześciu członków.
3. W skład Rady Fundacji z mocy przepisów Statutu wchodzi Fundator.
4. Członkowie Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, są
powoływani i odwoływani przez Fundatora.
5. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 (trzy) lata.
6. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok kalendarzowy ich
urzędowania.
7. W razie uzupełniającego lub rozszerzającego powołania członka Rady Fundacji
w czasie trwania kadencji Rady, mandat nowopowołanego członka wygasa
równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji z członkostwa
(złożonej w formie pisemnej) lub śmierci członka Rady.
9. Z ważnych przyczyn członek Rady może być w każdej chwili przez Fundatora
odwołany.
10. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji
w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub
nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo
takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia
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funkcji lub trwania stosunku pracy, nie dłużej jednak niż do końca kadencji Rady na
którą dany członek został powołany.
12. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na
zewnątrz.
§ 15.
1. Rada Fundacji zbiera się na zebraniach co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony w formie pisemnej.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą
większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach
tego organu Fundacji, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych
z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 16.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
- opiniowanie zmian Statutu Fundacji,
- uchwalanie regulaminów organów Fundacji,
- rozpatrywanie sprawozdania rocznego z pracy Zarządu,
- rozpatrywanie corocznych sprawozdań finansowych oraz składanie Fundatorowi
raportu z badania tych sprawozdań,
- kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
- opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji,
- nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,
- wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji i Fundatora.
§ 17.
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
- żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
- dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 18.
Fundator powołuje pierwszą Radę Fundacji w osobach:
1. Monika Sot
- Przewodniczący Rady Fundacji,
2. Maria Halina Pierzchalska
- Wiceprzewodniczący Rady Fundacji (Fundator),
3. Helena Jadwiga Zielińska
- Członek Rady Fundacji,
4. Regina Kowalczyk
- Członek Rady Fundacji,
5. Maria Dobosz
- Członek Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19.
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1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez
Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Fundatora przed upływem kadencji w każdym czasie bez podania przyczyn.
5. Fundator może podjąć decyzje o zatrudnieniu członków Zarządu i ustaleniu ich
wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Uprawnienia pracodawcy względem osób zatrudnionych przez Zarząd Fundacji
w ramach umowy o pracę i umów cywilno-prawnych wykonuje jednoosobowo Prezes
Zarządu Fundacji.
§ 20.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji
innych organów Fundacji,
- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
- powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach
organizacyjnych Fundacji, w tym zatrudnianie tych osób w ramach umowy o pracę
i umów cywilno-prawnych,
- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
- zatrudnianie innych niż wymienione wyżej osób na podstawie umowy o pracę
i umów cywilno-prawnych,
- tworzenie i znoszenie oddziałów i przedstawicielstw Fundacji, jak również innych
jednostek organizacyjnych, niezbędnych do realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zapadających zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O terminie planowanego posiedzenia Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni
wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd, w terminie do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego,
zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności
Fundacji.
7. Zarząd Fundacji składa Fundatorowi sprawozdanie finansowe na koniec pierwszego
kwartału następnego roku kalendarzowego.
Sposób Reprezentacji
§ 21.
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
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2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach
niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać
jednoosobowo Prezes Zarządu.
§ 22.
Fundator powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w osobach:
1.
Beata Ewa Dziadczyk
- Prezes Zarządu,
2.
Iwona Pałgan
- Członek Zarządu,
3.
Beata Trzpil-Zwierzyk
- Członek Zarządu.
§ 23.
1. Zarząd Fundacji może upoważnić jednego ze swych Członków do samodzielnego
dokonywania czynności określonego rodzaju.
2. Pełnomocników Fundacji ustanawia Zarząd Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 24.
Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator po udzieleniu zgody na przedmiotowe
zmiany przez Zarząd Fundacji oraz po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
Połączenie z inną fundacją
§ 25.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich
celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może mieć miejsca, jeżeli w jej wyniku mogłyby
ulec istotnej zmianie cele działania Fundacji, określone w przepisach niniejszego
Statutu.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator
z własnej inicjatywy lub na wniosek i po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
4. Sprawy formalne połączenia z inną fundacją załatwia Zarząd Fundacji, przy czym
jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności
wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.
Likwidacja Fundacji
§ 26.
1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie zawartym w art. 15
ust. 1 ustawy o fundacjach lub w sytuacji, o której mowa w przepisie zawartym w art.
15 ust. 3 ustawy o fundacjach, decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje
Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek
Rady Fundacji.
2. Decyzja o likwidacji Fundacji powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku
Fundacji pozostałego po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być
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przeznaczony jedynie na cele działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
Minister nadzorujący Fundację
§ 27.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.
Postanowienia końcowe
§ 28.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 Nr 46, poz. 203, z późn.
zm.)
§ 29.
Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego
zarejestrowania przez właściwy Sąd.
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