STATUT
Fundacji Służby Rodzinie „Nadzieja”
Statut obowiązujący od dnia 12 września 2017 r. – tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałami Zarządu Fundacji z dnia 21 sierpnia 2009 r., 21 października 2009 r., 7 czerwca 2010 r., 17 grudnia
2010 r., 17 czerwca 2011 r., 3 lipca 2013 r., 2 lipca 2014 r. oraz 1 września 2017 r. (zmiany w statucie
wprowadzone powyższymi uchwałami zostały zaakceptowane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego i nabrały mocy obowiązującej w dniach wydania postanowień Sądu,
tj. odpowiednio w dniu 30 grudnia 2009 r., 10 grudnia 2009 r., 31 sierpnia 2010 r., 17 stycznia 2011 r., 31 sierpnia
2011 r., 14 sierpnia 2013 r. i 29 sierpnia 2014 r., 12 września 2017 r.).

Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, zwane dalej Fundatorem,
zgodnie z aktem notarialnym z Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Piotrkowska 25
z dnia 7 listopada 2005 roku (repertorium A nr 4397/2005) działa na podstawie
przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§3
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
– w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów – może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.
3. Fundacja może używać nazwy w skrócie: Fundacja „Nadzieja”.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§5
Fundacja używa pieczęci prostokątnej z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
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§6
1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki oraz medale honorowe dla osób
fizycznych i prawnych zasłużonych dla Fundacji lub realizujących zbieżne cele.
2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Fundacja może tworzyć oddziały miejscowe i zamiejscowe.
§7
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Cele i zasady działania Fundacji
§8
Fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego i bez celu osiągnięcia
zysku.
§9
1. W swoich działaniach Fundacja kieruje się przede wszystkim zasadami wyrażonymi
w Piśmie Świętym i Karcie Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej.
2. Misją Fundacji jest działalność w służbie rodzinie, w szczególności promocja wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny oraz pomoc rodzinom i osobom,
które stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, zwątpiły i zatraciły świadomość znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego.
3. Celem Fundacji jest:
a) promocja wartości, które stanowią fundament instytucji rodziny,
b) inspirowanie, wspieranie i wdrażanie pomocy potrzebującym osobom
i rodzinom,
c) finansowe i pozafinansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi,
w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej
w Łodzi.
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§ 10
Sfera zadań Fundacji obejmuje działania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalności charytatywnej,
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
6) ochrony i promocji zdrowia,
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
11) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
12) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
15) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
16) turystyki i krajoznawstwa,
17) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
19) przeciwdziałania patologiom społecznym,
20) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie działalności pożytku publicznego.
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§ 11
1. Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:
a) finansowe i pozafinansowe wspieranie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi,
w szczególności powstawania, budowy, rozwoju i działalności instytucji służących rodzinie, jak Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej
oraz wspieranie innych organizacji w przedsięwzięciach zgodnych z celami
statutowymi Fundacji,
b) prowadzenie działalności wydawniczej i z zakresu public relations oraz prowadzenie i wspieranie stron internetowych o tematyce wyznaczonej celami
statutowymi Fundacji,
c) organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, akcji, wydarzeń
sportowych, kongresów, konferencji, sesji, seminariów, zlotów, konkursów,
kursów, szkoleń, koncertów, projekcji filmowych i imprez o charakterze publicznym,
d) prowadzenie pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy rzeczowej, działań z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, edukacji i wychowania, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia,
e) organizowanie wyjazdów o charakterze wypoczynkowym.
2. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie wskazanym w powyższym ustępie. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku
publicznego.
§ 12
W realizacji swoich celów Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi,
rządowymi, Kościołem Katolickim, kościołami innych wyznań oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Majątek i dochody Fundacji
§ 13
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000 (słownie: dwa
tysiące) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego - zgodnie z § 7 aktu notarialnego ustanawiającego
Fundację - na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000 (słownie: jednego tysiąca) złotych.
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§ 14
1. Przychody Fundacji pochodzić mogą z:
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) środków publicznych pozyskiwanych w drodze dotacji, refundacji i subwencji,
c) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych i loterii, w tym loterii charytatywnych,
d) dochodów z majątku Fundacji,
e) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
f) prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
3. Otrzymane przez Fundację środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§ 15
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Fundacja, zgodnie ze sposobem
reprezentacji, może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, lecz jedynie z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji
§ 16
Władzami fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji:
a) członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Arcybiskup Metropolita
Łódzki,
b) Rada Fundacji składa się z pięciu osób i jest organem Fundacji pełniącym
funkcje opiniodawcze i nadzorcze, w szczególności z zakresu kontroli finansowej Fundacji,
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c) członkiem Rady Fundacji nie może być:
i. osoba będąca członkiem Zarządu Fundacji lub pozostająca z którymkolwiek z nich w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
ii. osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) kadencja Rady Fundacji trwa 4 lata i jest kadencją wspólną dla członków
Rady,
e) członkowstwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania albo śmierci członka Rady,
f) członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego
Rady, który zwołuje i prowadzi zebrania Rady,
g) członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem – za zgodą Zarządu Fundacji – zwrotu
uzasadnionych i udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady Fundacji, w tym kosztów podróży,
h) członkowie Rady Fundacji mogą brać udział we wszystkich posiedzeniach
Zarządu Fundacji oraz – z zachowaniem porządku ustanowionego przez
Dyrektora Fundacji – opiniować wszystkie projekty i działania,
i) Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe, roczne plany pracy Fundacji, w tym plany finansowe oraz udziela absolutorium Zarządowi Fundacji,
j) Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów: na posiedzeniach przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji albo w trybie obiegowym - pisemnym; szczegółowe zasady głosowania za pomocą poszczególnych trybów określa Regulamin przyjęty
przez Radę Fundacji; głosowanie w sprawach przyjęcia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Fundacji, udzielenia Zarządowi absolutorium oraz zmian w składzie Zarządu Fundacji - zastrzeżone jest do głosowania na posiedzeniach,
k) Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Spotkania Rady Fundacji obsługuje organizacyjnie Dyrektor Fundacji.
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§ 18
1. Zarząd Fundacji:
a) Zarząd Fundacji składa się z trzech członków: Dyrektora Fundacji
oraz dwóch Zastępców Dyrektora Fundacji,
b) członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, przy czym
Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji, a dwóch Zastępców
Dyrektora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek dyrektora Fundacji,
c) członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
d) kadencja Zarządu Fundacji trwa 4 lata i jest kadencją wspólną dla członków
Zarządu,
e) członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania
(w tym przyjęcia przez Radę pisemnej rezygnacji) albo śmierci członka Zarządu,
f) nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z byciem członkiem
Rady Fundacji,
g) Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji,
h) pracami Zarządu Fundacji kieruje Dyrektor Fundacji,
i) Dyrektor Fundacji zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu Fundacji, zarządza Fundacją oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
j) członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału
w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów
podróży,
k) Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu; w razie
równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Fundacji; w sprawach nie
związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 zł (pięciu tysięcy) złotych po stronie Fundacji – decyzje może podejmować jednoosobowo Dyrektor Fundacji,
l) Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące,
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m) o terminie, godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu Fundacji, Dyrektor Fundacji powiadamia członków Zarządu Fundacji oraz Przewodniczącego Rady
Fundacji,
n) Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
o) Zarząd Fundacji co roku, do dnia 14 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać
Radzie Fundacji sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności
Fundacji za rok ubiegły; Zarząd przekazuje powyższe sprawozdania odpowiednim organom i publikuje je zgodnie z właściwymi przepisami.

2. Do zadań Zarządu Fundacji należy:
a) zarządzanie Fundacją i jej majątkiem,
b) podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Fundacji i ustalanie ich
wynagrodzenia,
c) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) prowadzenie działalności gospodarczej,
e) uchwalanie regulaminów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie wymienionych wyżej,
nie należących do kompetencji Rady Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 19
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie, w tym Dyrektor Fundacji.
2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000
(pięciu tysięcy) złotych po stronie Fundacji – oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać jednoosobowo Dyrektor Fundacji.
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Działalność gospodarcza Fundacji
§ 20
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, samodzielnie lub we współdziałaniu
z innymi podmiotami, działalność gospodarczą - zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami - wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na
działalność pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1)

produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),

2)

produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),

3)

produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),

4)

produkcja bielizny (PKD 14.14.Z),

5)

produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z),

6)

produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z),

7)

produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

8)

produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),

9)

pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

10) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD
18.13.Z),
11) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
12) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
13) produkcja ceramicznych
(PKD 23.41.Z),

wyrobów

stołowych

i

ozdobnych

14) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
15) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 32.99.Z),
16) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
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17) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)
18) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
19) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
20) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
21) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
22) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
23) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
24) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
25) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
26) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
27) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
28) reklama (PKD 73.1),
29) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
30) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
i działalności z nią związane (PKD 79),
31) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
32) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
(PKD 81.21.Z),
33) pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
34) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
35) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
(PKD 82.30.Z),
36) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
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37) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
38) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
39) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(85.59.B),
40) praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
41) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
42) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),
43) działalność bibliotek i archiwów (PKD 91.01),
44) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93).
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona we wszystkich formach przewidzianych przez prawo, w szczególności przez samą Fundację bądź przez wyodrębnioną na zasadach samofinansowania jednostkę organizacyjną (zakład lub zakłady) powołaną przez Zarząd Fundacji. Jednostki Fundacji prowadzące działalność
gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 21
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany
statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona,
i określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
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§ 23s
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,
która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 24
Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostają przeznaczone
mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Polsce organizacji pozarządowych o zbliżonych celach.

§ 25
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji
w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób,
z którymi członkowie organów oraz pracownicy 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 majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub
jej 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 Fundacji na rzecz członków organów Fundacji
lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Fundacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 26
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy w Łodzi.
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