STATUT
FUNDACJI MIASTO DZIECI
Postanowienia ogólne
1.

2.

§1
Fundacja MIASTO DZIECI, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez:
a) ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Dwa Światy 1,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000157203,
b) TOPACZ INVESTMENT Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 2,
50-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000146720,
zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
Wojciecha Kamińskiego, prowadzącego kancelarię notarialną przy ulicy Ruskiej 3/4, w
dniu 07.05.2014 r.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o
fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu.
§2
1. Fundacja działa pod nazwą: „FUNDACJA MIASTO DZIECI”.
2. Fundacja może używać skrótu „MIASTO DZIECI”.

§3
Fundacja uzyskuje osobność prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu.
§4
Siedzibą Fundacji są Bielany Wrocławskie.
§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
1.
2.

1.
2.

§6
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§7
Fundacja może używać pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, według wzoru
zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
§8
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Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, łączyć się
z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń.
Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celem Fundacji jest:
1. prowadzenie działalności dobroczynnej mającej na celu realizowanie zadań
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności związanych z
kształtowaniem postaw przedsiębiorczości, społecznych i obywatelskich,
świadomością polskiego dziedzictwa narodowego, oraz ochrony dóbr kultury
materialnej i intelektualnej.
2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych
wykluczeniem społecznym w celu wyrównywania szans tych osób i ich rodzin
poprzez organizowanie aukcji charytatywnych oraz szkoleń i imprez edukacyjnych;
3. działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
5. działanie na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. promocja i organizacja wolontariatu.
7. współpraca z administracją rządową i samorządową przy realizacji zadań określonych
w ust. 1 – 6.
§10
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy i darów otrzymywanych przez
Fundację;
2) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych jak i
niematerialnych przedsięwzięć objętych celami Fundacji;
3) udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej;
4) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badan w zakresie objętym
celami Fundacji;
5) popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
6) skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających i działających na polu
samoorganizacji i pomocy wzajemnej;
7) świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom
podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji;
8) promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji;
9) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji
samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i
międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
§11
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji
§12
Majątek Fundacji stanowią:
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1.
2.

1.

2.
3.

Fundusz założycielski, czyli środki pieniężne przekazane przez Fundatorów w akcie
założycielskim.
Środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, w
szczególności zaś:
a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe
poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
b) wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację;
c) odsetki bankowe,
d) środki pozyskane z działalności odpłatnej Fundacji,
e) środki pozyskane z umów sponsoringu.
§13
Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatorów w łącznej
wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z czego ATM Grupa S.A.
wniosła 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i Topacz Investment sp. z
o.o., wniosła 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odpowiednimi przepisami prawa.
Fundacja może prowadzić działalność odpłatną w zakresie określonym odrębnymi
uchwałami władz Fundacji.
§14

Bezwzględnie zakazane jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Fundacji 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
zobowiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
2. przekazywanie 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. wykorzystywanie majątku Fundacji 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. zakup towarów lub usług podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oaz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe.
Organy Fundacji
§15
1.

2.

Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
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związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży w
wysokości nie wyższej niż określona w § 16 ust. 7 Statutu.
Rada Fundacji
§16
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji. Rada Fundacji ma kompetencje
stanowiące i opiniodawcze jedynie jeżeli statut tak stanowi.
2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
3. Członków Rady powołują Fundatorzy.
4. Fundatorzy mogą w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Fundator może powołać Prezesa oraz Wice – Prezesów Rady. Prezes Rady
kieruje pracami Rady, oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
7. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji 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.
1.
2.
3.

§17
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
Radę Fundacji zwołuje Prezes Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub
Fundatorów, zgłoszony na piśmie.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
§18

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie
członkom Zarządu absolutorium;
3. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
5. nadzór nad działalnością Fundacji;
6. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o
likwidacji Fundacji.
§19
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
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Zarząd Fundacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.

§20
Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Radę
Fundacji. Członków pierwszego Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wice Prezesów
pierwszego Zarządu, powołują Fundatorzy
Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż
jedną kadencję.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez
Radę Fundacji przed upływem kadencji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje także w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez
Radę Fundacji.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§21
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innych organów,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji
oraz połączenia z inną Fundacją.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach albo w formie obiegowej –
zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. Każdy
członek Zarządu ma jeden głos.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
Sposób Reprezentacji

1.
2.

§22
Każdorazowo Wice Prezes Zarządu i/lub Członek Zarządu działa wspólnie z Prezesem
Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw
należących do zadań Fundacji.
Zmiana Statutu i celu Fundacji

§23
Zmian w statucie Fundacji oraz zmiany celu Fundacji dokonuje Rada Fundacji w formie
uchwały podjętej za zgodą Fundatorów.
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Połączenie z inną fundacją
1.
2.

§24
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.

§25
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwa jest Rada Fundacji, przy czym decyzja
zapada w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidacja Fundacji
1.
2.
3.

§26
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach.
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