Statut Fundacji „Q Radości”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1

1. Fundacja „Q Radości”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z
dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę Panejko-Wanat zwaną dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Magdalenę
Sieradz-Podsiadły w kancelarii notarialnej w Grodzisku Mazowieckim, 11-Go
Listopada 11a Lok. 2, w dniu 15 września 2014 roku, Rep. A numer
2010/2014.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Milanówek.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy
czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja
może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
§3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§4
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami
określonymi w obowiązujących przepisach prawa. W szczególności działalność
gospodarcza Fundacji, według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, polegać
będzie na:
− 58.11.Z

Wydawanie książek,

− 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

− 72.20.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych,

− 79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki,

− 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
Kongresów,

− 87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z
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zaburzeniami psychicznymi,
− 85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację,

− 86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,

− 88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi,

− 94.12.Z

Działalność organizacji profesjonalnych

Przedmiotem przeważającej działalności jest:
94.12.Z

Działalność organizacji profesjonalnych.

Fundacja zrzesza osoby zajmujące się zawodowo tematyką uzależnień w tym:
instruktorów i specjalistów terapii uzależnień, psychologów, pedagogów oraz
pracowników naukowych.
§5
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
§6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym
zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§7
Celami Fundacji są:
1. Poprawa jakości życia w lokalnej społeczności, jak i poprawa
sytuacji
poszczególnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych
substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie skutkom ich używania, a także
profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych.
3. Wszelkie działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia, pod
względem fizycznym i psychicznym, poprawa jakości życia dzieci i młodzieży
poprzez wspieranie całego systemu rodzinnego.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania edukacyjne zapobiegające wypadaniu z procesu edukacyjnego.
2. Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień (zarówno
chemicznych, jak i behawioralnych), jak również innych zachowań
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problemowych.
3. Warsztaty i szkolenia w zakresie wychowania, edukacji i pomocy
psychologicznej.
4. Działania wspierające rodzinę, jednostki dydaktyczne i inne podmioty w
przeciwdziałaniu uzależnieniom i innych zachowaniom problemowym.
5. Pomoc w realizowaniu potrzeb życiowych i zdrowotnych osób uzależnionych
i zagrożonych uzależnieniem oraz osób po przebytej terapii.
6. Kształtowanie właściwych postaw społecznych poprzez m.in. informowanie
społeczeństwa o charakterze zjawiska uzależnień oraz możliwościach
przeciwdziałania tym uzależnieniom i redukcji szkód związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych.
7. Organizowanie działalności i imprez sportowych, artystycznych i
kulturalnych.
8. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradni, ośrodków zajmujących się
profilaktyką i terapią uzależnień.
10. Prowadzenie klubów młodzieżowych i świetlic socjoterapeutycznych.
11. Prowadzenie telefonu zaufania i poradnictwa przez Internet.
12. Działalność wydawniczą i badawczą.
13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji o zbieżnych z jej celach.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 zł (dwa
tysiące złotych), z czego 1.000,- zł (tysięcy złotych) jest przeznaczone na
działalność gospodarczą Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację
w toku działania.
§ 11
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. działalności gospodarczej,
f. odsetek bankowych,
g. konkursów dla organizacji pozarządowych
§ 12
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą
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być wykorzystane do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli
spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
Rozdział IV. Władze Fundacji
Władze Fundacji.
§ 13
1. Władzami fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią
kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej
pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia
składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka.6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w
Zarządzie
§ 15
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na
wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
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2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich
wynagrodzenia.
3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i
udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną
Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich
dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

dokumentów

Zarząd Fundacji.
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez
Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. W skład pierwszego Zarządu Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator wraz z
osobą/ osobami które wyznaczy, następnych członków Zarządu powołuje
Rada.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Pierwszym prezesem Zarządu zostaje fundator, następnych powołuje Rada
Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej
jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do
kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu
Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
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4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą
spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie
Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 20
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych,
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5.000 zł wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania
swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec
istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 23
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została
ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać
przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.

Powyższy Statut został przyjęty dnia 01.07. 2015 roku.
___________________________

_____________________________
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Warszawa 01.07.2015

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zaliczenie wcześniejszych opłat i dokumentów znajdujących się przy
poprzednim wniosku. Z wyrazami szacunku

Katarzyna Panejko-Wanat
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