STATUT
Fundacja „Szkoła Otwartych Serc”
przy PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI imienia FUNDUSZU NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH na RZECZ DZIECI U N I C E F w Malborku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Fundacja „Szkoła Otwartych Serc” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi imienia Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci UNICEF w Malborku, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy
o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku ( Dz. U. Nr 21, poz.97 z późniejszymi
zmianami ) oraz postanowieniami niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Elżbietę Sumowską i Bożenę Kalinowską Sawicką – zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym za Repertorium A nr
3259/2001 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Malborku.
3. Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja Otwartych Serc
§2
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§3
Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w ustawie organy.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Malbork – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z
Oddziałami Integracyjnymi imienia Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz
Dzieci UNICEF w Malborku, ul. Wybickiego 32, 82 – 200 Malbork, województwo
pomorskie.
§5
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
3. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji
jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu
§6
1. Znakiem Fundacji jest logo złożone z dwóch serc odwróconych do siebie z
napisem na otoku : „Szkoła Otwartych Serc” i u podstawy „Fundacja”
(załącznik nr 1)

2. Nazwa i logo Fundacji są prawnie chronione.
§7
1. Fundacja może prowadzić Księgę Honorowych Darczyńców – za ich zgodą i
przyzwoleniem na wpis, którzy w szczególny sposób przyczynili się dla rozwoju
działalności Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może ustanowić medale pamiątkowe i honorowe oraz inne
wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym i prawnym oraz
organizacjom i stowarzyszeniom wspierającym działalność Fundacji.
3. Zarząd Fundacji określi tryb i zasady przyznawania wyróżnień i medali, o których
mowa wcześniej – tworząc odpowiedni regulamin zarządu w tej sprawie.
4. Zarząd Fundacji powołuje ambasadorów, którzy lobbują na rzecz przyjętych
celów i zadań Fundacji.

Rozdział II
CEL I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
§8
Celami Fundacji są :
1. wspomaganie zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF
w Malborku poprzez tworzenie warunków do równych szans rozwoju ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin
ubogich;
2. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej na rzecz dzieci i
młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i wychowanków ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez prowadzenie, przedszkoli oraz
szkół i placówek na każdym poziomie edukacyjnym.

§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1. współpracę
z
instytucjami
państwowymi,
samorządem
lokalnym,
stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, którym bliska jest problematyka
dziecka i jego rodziny a także z Kościołami i organizacjami charytatywnymi,
2. wspieranie Programu Szkoły Promującej Zdrowie,
3. wzbogacanie warsztatu dydaktycznego szkoły poprzez zakup pomocy dla
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
4. szkolenie rodziców w zakresie pomocy i wsparcia procesu edukacyjnego i
wychowawczego,
5. pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez finansowanie
dodatkowych zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych,
6. dofinansowywanie wyjazdów dzieci z rodzin ubogich w czasie ferii zimowych i
letnich,
7. zbieranie środków i przekazywanie ich na leczenie i dożywianie dzieci z rodzin
ubogich,
8. dofinansowywanie podręczników, przyborów szkolnych, odzieży, leków dla dzieci
niepełnosprawnych, chorych i ubogich,
9. organizowanie festynów integracyjnych,
10. wydawanie czasopism i publikacji związanych z dzieckiem niepełnosprawnym,
11. organizowanie koncertów i innych imprez kulturalnych,
12. nadawanie znaku „OTWARTE SERCE” oraz innych nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalności Fundacji.
13. zakładanie i prowadzenie przedszkoli oraz szkół różnych typów i szczebli, w
szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, zawodowych oraz średnich itp.
14. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach przewidzianych w statucie i
przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 10
1. Fundacja prowadzi działalność, która jest wyłączną statutową działalnością
fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz grupy podmiotów,
wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub
materialną.
2. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą
samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§ 11
Fundacja może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w zakresie:
1. działalności rekreacyjnej związanej z promocją zdrowia;
2. kształceniem dorosłych w zakresie pomocy i wsparcia procesu edukacyjnego i
wychowawczego;
3. działalności wydawniczej;
4. kształcenia dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacji, w szczególności
poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli oraz szkół podstawowych,
gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich. .
§ 12
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego podejmowana jest w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych osób;
2. działalności charytatywnej;
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalność odpłatna pożytku publicznego jest świadczeniem podejmowanym w
zakresie:
1. sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego;
2. sprzedaży przedmiotów darowizny;
3. organizowania zabaw okolicznościowych oraz imprez kulturalnych;
4. kształcenia dzieci i młodzieży na każdym szczeblu edukacji, w szczególności
poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli oraz szkół podstawowych,
gimnazjalnych, zawodowych oraz średnich.
§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami
obowiązującymi osoby prawne.
§ 14
Cały dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w § 11 statutu przeznacza
się na działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 15
1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki
finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację w kwocie
11 780,00 zł, słownie : jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych a
także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe
nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 9 000,- zł. ( słownie :
dziewięć tysięcy złotych ), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez

Fundację Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 2 780,00 zł ( słownie : dwa
tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych )
§ 16
Dochodami fundacji zwiększającymi jej majątek są :
1. wpływy z działalności gospodarczej,
2. odsetki bankowe i przychody z majątku,
3. darowizny, spadki, zapisy i inne nieodpłatne przysporzenia,
4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dotacje z budżetu państwa.
§ 17
Majątek i dochody fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych zgodnie
z ustalonym programem działania Rady Nadzorczej Fundacji oraz na koszty
związane z bieżącą działalnością i administrowaniem Fundacją.
§ 18
W razie powołania do dziedziczenia, Prezes Fundacji za zgodą jej Rady składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucenia
spadku.
§ 19
W razie likwidacji Fundacji jej majątek przechodzi na własność na realizację celów
statutowych. O konkretnym przeznaczeniu majątku fundacji decyduje zarząd.

Rozdział V
ORGANY FUNDACJI
§ 20
Organami Fundacji są :
1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji
3. Rada Nadzorcza
I. Rada Fundacji.
§ 21
1. Rada Fundacji składa się od 3 do 12 członków.
2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego
Rady i Sekretarza Rady
3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz
zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci lub odwołania.
Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w wyniku:
- złożenia rezygnacji
- utraty zaufania do danego członka

- sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności
prawnych
- zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź
w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji
albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka rady Fundacji
§ 22
Rada Fundacji jest organem opiniodawczym i doradczym. Propaguje ona cele, dla
których realizacji Fundacja została utworzona.
§ 23
1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Fundacji.
W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
3. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji,
Fundatora, Zarządu lub Prezesa Rady Nadzorczej.
4. Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy a członkowie pełnią swe funkcje
społecznie.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach
i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
§ 24
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności :
1. Opiniowanie określonych przez Radę Nadzorczą programów działania,
2. Przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii w przedmiocie priorytetów w
bieżącej działalności Fundacji,
3. Proponowanie zmian Statutu,
4. Ustanawianie nagród i wyróżnień, o których mowa w §7 Statutu
5. Wskazywanie osób, którym Fundacja nadaje znak „OTWARTE SERCE”

§ 25
Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji
oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Zarządu i Rady
Fundacji.
§ 26
Do kompetencji Fundatora należy :
1. ustalenie i zmiana Statutu
2. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz
Rady Nadzorczej
3. ustalanie organizacji pracy Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i Rady Nadzorczej
4. decyzja o likwidacji Fundacji lub o połączeniu Fundacji z inną fundacją

II. Zarząd Fundacji.
§ 27
1. Zarząd składa się z 1 do 6 członków.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Fundator może powierzyć jednemu z członków
Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu.
3. Członkiem Zarządu może być Fundator.
4. Zarząd Fundacji jest powoływany na czas nieoznaczony.
5. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku śmierci bądź odwołania
Członka Zarządu. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a)złożenia rezygnacji,
b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c)nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu
d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
e)zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź
w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo
powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka rady Fundacji.
6. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla
kompetencji Rady Fundacji.
7.Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu.
8.Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tych funkcji mogą być wynagradzani.
§ 28
Do zadań Zarządu należy w szczególności :
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
3. Decydowanie o każdorazowym przyjęciu darowizn, spadków i subwencji,
4. Ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres
ich umocowania,
5. Opracowywanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z
ich realizacji.
§ 29
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
2. Zarząd sporządza roczne sprawozdania finansowe i merytoryczne fundacji i
przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Radzie Fundacji i upublicznia je w
sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim
zainteresowanym osobom

III. Rada Nadzorcza.
§ 30
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.
2. Członkowstwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą śmierci lub odwołania.
Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w wyniku:
a)złożenia rezygnacji
b)zaistnienia innych okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają
bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Rady
Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka rady
Fundacji
c) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) nienależytego wypełniania funkcji Członka Rady Nadzorczej
istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na pół roku, zwołane na wniosek 1/3 członków Rady
Nadzorczej, Zarządu lub Fundatora.
4. Posiedzenie prowadzi Prezes Rady Nadzorczej lub Wiceprezes z jego
upoważnienia.
5. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być obecni Fundator, członkowie
Rady Fundacji i członkowie Zarządu.
6. Na pierwszym posiedzeniu w nowym składzie, Rada Nadzorcza wybiera z
grona Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów.
7. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
dwóch członków Rady Nadzorczej a w razie równej ilości głosów przeważa
głos prowadzącego obrady.
9. Członkowie Rady :
a)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w ustawie o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (art.8 pkt 8 ustawy z dn.3 marca 2000r.)

§ 31
1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od
organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. W celu wykonania swych zadań nadzorczych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji
b) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od poszczególnych
członków Zarządu i Rady Fundacji.
3. Do zadań Rady Nadzorczej należy ponadto:
a)rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych
oraz sprawozdań z ich realizacji,

b)informowania Fundatora o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy
Zarządu wraz z wnioskami o odwołania członka Zarządu,
c)ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi
stosownych umów,
d)określanie programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym
przede wszystkim wszystkich warunków przyznawania pomocy przez
Fundację oraz wymogów, jakimi powinny odpowiadać sprawozdania
sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,
e)zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd
Fundacji.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Postanowieniem niniejszego statutu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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”,
2) przekazywania 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,
3) 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 ze statutowego celu
fundacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.
§ 34
Decyzje w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie o
której mowa w Statucie w §1 podejmuje Fundator w porozumieniu z Radą Fundacji
uchwałą większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady
Fundacji.

§ 35
W przypadku śmierci lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu, któregoś z członków,
następna osoba wyznaczona jest w trybie określonym wcześniej postanowieniami
niniejszego statutu.
§ 36
Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji „Szkoła Otwartych
Serc” przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Malborku – w
Krajowym Rejestrze Sądowym.

Malbork, dnia 03 czerwca 2001 r.
Zmiany z dnia 25 lutego 2015 r

Fundatorzy :
Elżbieta Sumowska
Bożena Kalinowska – Sawicka

