Statut Fundacji Surgere
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Surgere, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez
Marzenę Schäle - Bukowską i Annę Kaszubowicz, zwanymi dalej Fundatorami, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Zielińskiego w Kancelarii
Notarialnej mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Libelta 29A/3, w dniu 21 stycznia 2015 r.,
działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. regulowanej
Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Fundacji jest wieś Katarzynki, gmina Swarzędz, powiat poznański.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz obszar poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
§5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
2. Ministrami właściwymi ze względu na zakres swojej działalności oraz cele statutowe
Fundacji są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Pracy i Polityki
Społecznej.
3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności
za ubiegły rok kalendarzowy.
§6
1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r . o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz . U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku
publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów
dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie
działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki w kraju
i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.
§7
1. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji
społecznych.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

Cele i działania Fundacji
§8
1. Głównym celem Fundacji jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na
poziom świadomości społecznej, zmian kulturowych, edukacji, zdrowia społeczeństwa i
powszechności zatrudnienia.
2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalności w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
- propagowania i wspierania działalności artystycznej i kulturalnej
- tworzenia, wspierania i promowania działań związanych z twórczością z obszaru art brut,
art naif, outsider art, twórczości osób niepełnosprawnych itd.
- inicjowania, wspierania i promowania dostępu do edukacji artystycznej dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych
wykluczeniem.
- działalności charytatywnej
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- działalności na rzecz rozwoju demokracji i umacniania struktur społeczeństwa
obywatelskiego, poprzez rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie problemów
społecznych oraz ich eliminację
- inicjowania działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki
psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji
- ochrony i promocji zdrowia
- przeciwdziałaniu patologiom społecznym m.in.: alkoholizmowi, narkomanii, przemocy – w
tym psychicznej, fizycznej i seksualnej, bezdomności, dyskryminacji i ubóstwu

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony
praw dziecka
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych
zwolnieniem, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem.
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- współpracy i integracji z seniorami, w tym zwiększenie ich uczestnictwa w życiu
społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, zdrowia, kultury i sztuki
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
- nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania
- wypoczynku dzieci i młodzieży
- organizowania, fundowania i prowadzenia obozów, półkolonii socjoterapeutycznych oraz
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
- organizowania, fundowania i prowadzenie obozów, półkolonii krajoznawczo–
turystycznych oraz sportowych.
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz edukacji w
tym zakresie
- działalności na rzecz praw zwierząt
- turystyki i krajoznawstwa
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
- promocji i organizacji wolontariatu
- promocji Rzeczypospolitej polskiej za granicą
- promowania zrównoważonego rozwoju miast i wsi
- szerzenia wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i
wielokulturowego
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3
ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (teks
jednolity Dz.U. z 2010 Nr 234 poz 1536 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1,
pkt 1-32 tej ustawy.
§9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
2. Współpracę z instytucjami, podmiotami, organizacjami pozarządowymi w kraju
i zagranicą w ramach działalności statutowej
3. Tworzenie i realizację programów z zakresu umacniania struktur społeczeństwa
obywatelskiego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
zrównoważonego rozwoju miast i wsi oraz innych w ramach działalności statutowej
4. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
5. Edukację międzykulturową
6. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, z władzami
samorządowymi
i rządowymi w celu tworzenia wspólnych programów mających na celu propagowanie
działalności edukacyjnej i artystycznej
7. Działalność edukacyjną, promocyjną, wydawniczą i badawczą z uwzględnieniem
obszarów pogranicznych.
8. Organizowanie szkoleń tematycznych, wykładów, prelekcji, warsztatów.

9. Działalność oświatowo - edukacyjną poprzez realizację filmów tematycznych, filmów
dokumentalnych, promocyjnych w ramach określonych statutem.
10. Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów,
ulotek, folderów, materiałów informacyjno – edukacyjnych
11. Organizacje, fundowanie i prowadzenie obozów, półkolonii krajoznawczo –
turystycznych, sportowych, socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych dla dzieci
i młodzieży.
12. Organizację konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych w tym: edukacyjnych,
filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, itd.
13. Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
14. Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań, gdzie zaistnieją
potrzeby zmian
15. Współpracę z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji.
§ 10
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji
§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację.
Dla realizacji celów Fundacji, wyposaża się Fundację w fundusz założycielski, który
stanowią komputer PC, monitor Sony, drukarka HP oraz laptop marki HP o wartości ogólnej
3000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz środki pieniężne w kwocie łącznej 500,00 zł (pięćset
złotych) , przy czym każdy z Fundatorów wniósł mienie o wartości 1.750,00 zł (jeden tysiąc
siedemset pięćdziesiąt złotych).
§ 12
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z :
- darowizn, spadków, zapisów
- dotacji, subwencji oraz grantów- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
- dochodów z majątku Fundacji
- odsetek i depozytów bankowych
- wpływów z działalności odpłatnej
- Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach
obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
- cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową
§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami
prawa składa Zarząd Fundacji

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji
§ 14
1. Władzami Fundacji są:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu
udziału w pracach tego organu z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków
związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków
3. W skład Rady z mocy statutu wchodzą Fundatorzy
4. Członkiem Rady Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
5. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje
swa decyzją Rada.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub śmierci członka Rady.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy
jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem
doradczym.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu

2. Ocena pracy Zarządu
3. Opiniowanie i przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych
4. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
6. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
7. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
8. Nadzór nad działalnością Fundacji
9. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji
10. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inna Fundacją lub
o likwidacji Fundacji.
§ 18
1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań uprawniona jest do:
- żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Fundacji
- dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji
2. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi
działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi
wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji

Zarząd Fundacji
§ 19
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji
2. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność
do czynności prawnych.
4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę
Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków.
§ 20
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
- uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych
- uchwalanie regulaminów
- sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
- ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie pracowników
Fundacji
- podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych
organów
- opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji
- powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji
- sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych
i osób zatrudnionych w Fundacji
- ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób
zasłużonych dla idei i celów Fundacji

- przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji
- występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacją Fundacji
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością
głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
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 Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku
7. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji,
kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z
głosem doradczym.

Sposób reprezentacji
§ 21
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu
§ 22
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów
dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inna fundacją
§ 23
1. Fundacja może połączyć się z inna fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.
§ 24
W sprawach połączenia z inna Fundacją właściwy jest Zarząd przy czym jego decyzje
zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia
przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji
§ 25

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 Rada Fundacji.
§ 26
Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Rade Fundacji.
§ 27
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o
zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji mają prawo odzyskać wszelki
wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

Postanowienia końcowe
§ 28
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

