STATUT FUNDACJI
ARCHIPELAG

DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ OSÓB I RODZIN
DOTKNIĘTYCH FASD SPEKTRUM PŁODOWYCH ZABURZEŃ
ALKOHOLOWYCH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Fundacja pod nazwą Archipelag, działająca na rzecz osób i rodzin dotkniętych FASD, zwana dalej
Fundacją, ustanowiona została przez Bożeną Kolańską-Zytke, aktem notarialnym sporządzonym
dnia 19 marca 2019 roku przed notariuszem Sylwią Barutowicz-Wieczorek w Kancelarii Notarialnej w
Krakowie, przy ulicy Bronowickiej 19, Rep. A nr 1762/2019.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity:
Dz.U.z 2018r.,poz.1491 z póź.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach.
6. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi
identyfikacyjnymi Fundacji.
Art. 2
1. Siedzibą Fundacji jest Modlnica.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa, biura, zakłady, filie, spółdzielnie socjalne, a także
przystępować do spółek innych fundacji.
4. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI
Art. 3
1. Głównymi celami działania Fundacji są:
1.1. upowszechnienie dyskusji na temat problemów osób dotkniętych FASD (Spektrum
Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych);
1.2. działania na rzecz wprowadzenia w polskim systemie prawnym zapisów chroniących i
wspierających osoby dotknięte FASD;
1.3. działania na rzecz budowania odpowiedzialności społecznej na wszystkich szczeblach
administracji państwowej i samorządowej;
1.4. promowanie wiedzy na temat FASD i działania w kierunku zmiany świadomości społecznej, co
do ryzyka spożywania napojów alkoholowych podczas ciąży, w tym działalność wydawnicza,
informacyjna, szkoleniowa, prace badawczo-naukowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
1.5. działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z FASD w zakresie: wychowania,
nauczania oraz socjalizacji;
1.6. działania w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób z FASD,
1.7. pomoc rodzinom, prawnym opiekunom wychowującym dzieci z FASD, w szczególności
będących w sytuacjach kryzysowych oraz w trudniej sytuacji życiowej;
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1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

organizacja pomocy psychologicznej, prawnej, społecznej dla osób dotkniętych FASD, w
szczególności zagrożonych dyskryminacją lub przemocą;
podejmowanie działań wspomagających Ośrodki prowadzące działania na rzecz osób z FASD
poprzez promocję, edukację a także pomoc rzeczową;
profilaktyka uzależnień;
promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu osób z FASD, integracja
społeczna, rozwój kształcenia zawodowego;
upowszechnianie i ułatwienie dostępu do kultury fizycznej i sportu;
wparcie materialne i programowe oraz prowadzenie prac naukowo – badawczych niosących
globalny postęp w zakresie rozwiązywania problemów osób dotkniętych FASD poprzez:
a) działalność integracyjną i oświatową;
b) akcje dobroczynne i charytatywne;
c) programy stypendialne.

Art. 4
1. Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1.1. tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych;
1.2. oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego
przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych
itp.);
1.3. działalność edukacyjną;
1.4. organizację, wspieranie i współudział w pracach naukowo-badawczych dotyczących zagadnień
związanych z FASD;
1.5. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów i innych form zajęć
edukacyjnych;
1.6. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do zwiększenia świadomości
problematyki FASD;
1.7. publikację raportów dotyczących zagadnień związanych z FASD;
1.8. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, a także produkcji i dystrybucji filmowej,
telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych;
1.9. doradztwo zawodowe i wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy;
1.10. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodną z celami statutowymi Fundacji;
1.11. współpracę z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami i organami państwowymi i
pozarządowymi, a także osobami fizycznymi;
1.12. organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób z FASD i ich rodzin;
1.13. upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i angażowanie środowisk
biznesowych w działanie na rzecz społeczności lokalnych oraz środowisk potrzebujących
wsparcia;
1.14. działalność fundraisingową, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą;
pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
1.15. prowadzenie think-tanków, miejsc i platform wymiany myśli i poglądów.
2. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez:
2.1. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji w Polsce i za
granicą,
2.2. współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
3. Określona w statucie działalność stanowiąca działalność w sferze pożytku publicznego może być
prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie.
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Art. 5
1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów
nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami
Fundacji.
2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi polskimi i
zagranicznymi dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wspierania
organizacyjnego oraz częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych
fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
zbieżnych z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI
Art. 6
1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi kwota 1,000.00 (jeden
tysiąc) złotych wniesiona przez Fundatora oraz środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację
w okresie jej działalności.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczany będzie na realizację
celów statutowych.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
3.1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
3.2. darowizn, dotacji, subwencji, grantów, spadków, zapisów, krajowych i zagranicznych, w tym
darowizny w formie przedmiotów i usług;
3.3. konkursów grantowych, programów Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych;
3.4. dochodów z aktywów oraz praw majątkowych Fundacji, w szczególności papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
3.5. odsetek i depozytów z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
3.6. dochodów ze zbiórek, aukcji, kwest i imprez publicznych oraz prywatnych;
3.7. zbiórek internetowych, tzw. fundrising;
3.8. dochodów z odpłatnej działalności statutowej.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych
bankach.
Art. 7
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i darczyńców.
2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być
przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków nie
towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel
statutowy.
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3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, uprawnionym do złożenia oświadczenia
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest Zarząd.
Art. 8
1. Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w
okresie jednego roku równowartość kwoty 5,000 (pięć tysięcy) Euro obliczonej według średniego
kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy
Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą zgodę, tytuł honorowy „Przyjaciela Fundacji”.
2. Poza tytułem „Przyjaciela Fundacji”, Fundacja może ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale
honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.
Art. 9
1. Zabronione jest:
1.1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
Fundatora, członków organów Fundacji lub jej 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 przysposobienie, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";
1.2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, 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;
1.3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
1.4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
ZARZĄD FUNDACJI
Art. 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem.
2. Zarząd Fundacji składa się z jednej do 5 osób.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Prezesa Zarządu Fundacji oraz Członków Zarządu powołuje w drodze pisemnego oświadczenia
Fundator.
5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z
pełnionej funkcji.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdej chwili w
drodze pisemnego oświadczenia Fundatora.
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7. Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów oraz
Sekretarza.
8. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
9. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu podpisuje inny członek Zarządu.
Art. 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
2.1. uchwalanie programów, rocznych planów działania i sposobów ich realizacji;
2.2. uchwalania rocznych planów finansowych;
2.3. ustalania struktury i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wysokości wynagrodzeń
poszczególnych pracowników;
2.4. powoływania zespołów doradczych, nawiązywania współpracy z innymi osobami w celu
realizowania celów statutowych Fundacji;
2.5. podziału dochodów i środków Fundacji na poszczególne cele;
2.6. podejmowania decyzji o wydzieleniu funduszy;
2.7. przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i dotacji na rzecz Fundacji;
2.8. sprawowania zarządu majątkiem Fundacji;
2.9. przedstawiania do wiadomości Fundatora programów działania oraz prawidłowości
wykorzystywania środków finansowych Fundacji;
2.10.tworzenia placówek terenowych Fundacji;
2.11.podejmowania decyzji w sprawie przyznania odznak, medali honorowych, tytułu “Przyjaciela
Fundacji”, innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym, innym jednostkom
nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji lub dla celów obranych przez
Fundację;
2.12.podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów Fundacji,
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzję na posiedzeniach w formie uchwały zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jego składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
4. Formy uchwały Zarządu wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną strefą spraw należących do
zadań Fundacji.
6. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, regulujący zasady zwoływania oraz odbywania posiedzeń
Zarządu.
Art. 12
1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. O posiedzeniach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu
Zarządu może być wysłane drogą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie.
3. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać poprzez:
3.1. jednoczesne zgromadzenie członków Zarządu w jednym miejscu;
3.2. komunikowanie się członków Zarządu przebywających w różnych miejscach w tym samym czasie
przy wykorzystywaniu środków telekomunikacyjnych bądź audiowizualnych.
4. Miejscem odbycia posiedzenia Zarządu jest miejsce wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu
posiedzenia Zarządu.
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.
6. Posiedzenie może odbyć się w każdym czasie i miejscu bez uprzedniego zawiadomienia o zwołaniu
posiedzenia, jeżeli mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu i wszyscy członkowie wyrażą
na nie zgodę.
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Art. 13
1. Zmian w Statucie dokonuje Fundator.
2. Zarząd Fundacji może proponować zmiany. Wymagają one zatwierdzenia przez Fundatora.
3. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla których realizacji Fundacja została ustanowiona.
Art. 14
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2., składają Prezes Zarządu samodzielnie
lub dwóch Członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych przenoszących wartość 2,000 (dwóch tysięcy) złotych wymaga
akceptacji Prezesa Fundacji.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu.
4. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać
stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno określać osobę upoważnioną oraz
zakres umocowania oraz termin wygaśnięcia.
5. Zarząd przedstawia Fundatorowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok.

FUNDATOR
Art. 15
1. Fundator raz w roku przyjmuje sprawozdanie Zarządu z realizacji przez Fundację celów, zapoznaje się
z bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności.
2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatora określonych w niniejszym Statucie, do
jego wyłącznej kompetencji należy podejmowanie decyzji w sprawie:
2.1. zmiany celów Fundacji;
2.2. zmiany Statutu Fundacji;
2.3. połączenia z inną fundacją;
2.4. likwidacji Fundacji;
2.5. przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
3. W przypadku śmierci Fundatora jego uprawnienia przewidziane niniejszym Statutem, przechodzą na
osobę wskazaną w testamencie, a w wypadku braku testamentu na spadkobierców lub osobę przez
nich wskazaną.
4. Fundator może być również Prezesem Fundacji.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Art. 17
1. Fundacja może być zlikwidowana na podstawie pisemnego oświadczenia Fundatora w razie
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2.

3.
4.
5.

1.1. osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona,
1.2. po wyczerpaniu środków finansowych i pozostałego majątku Fundacji,
1.3. na skutek decyzji podjętej przez Fundatora.
W razie zaistnienia okoliczności będących podstawą likwidacji, likwidatorem Fundacji zostaje Prezes
Zarządu, chyba że Fundator postanowi o ustanowieniu likwidatorami innych osób w uchwale o
likwidacji.
Ewentualny majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na rzecz podmiotu
wskazanego przez Fundatora, z uwzględnieniem celów realizowanych przez Fundację.
O likwidacji Fundacji likwidator powiadamia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie
połączenia podejmuje w drodze uchwały Fundator.

……………………………………………………..
Kraków, 20 lutego 2019 roku
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FUNDATOR

