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$:3Ęffi/r{'pń xrui' 2 Rady Fundacji im' ks Siemaszki z dnia 24 września 2012 roku

Rozdział l

Postanowienia ogólne

1.1' Fundacja im. ks. Siemaszki została powołana przez Zgromadzenie KsięŻy Misjonarzy

aktem notarialnym zdnia7 paŹdziernika 1991 roku, sporządzonym W Państwowym Biu-

rze Notarialnym w Krakowie i stanowi kontynuację działalności Zakładu Wychowawcze-

go im. Ks. Siemaszki dla biednych i osieroconych chłopcÓw, zatwierdzonego Reskryp-

tem Województwa w Krakowie dnia 30.04.1927r', (LBP.5802127).

1.2. Fundacja posiada osobowość prawną.

1.3. Nadzor nad Fundacją spełniaÓ będzie Minister Edukacji Narodowej.

1.4. Siedzibą Fundacjijest ul. Floriańska 55, 31-019 Krakow.

1.5. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.

1 . 6' Fu nd acj a moŻe tw orzy c oddziały, fi l ie i przedstawicielstwa'

1.7. Fundacja występuje pod nazwą Fundacja im' ks. Siemaszki.

1.8' Fundacja posiada swoj oddział - Centrum Edukacyjne Radosna Nowina 2000' Piekary

2,32-060 Liszki.

Rozdział ll

cele działania i środki

2.1 . Celem Fundacji jest działalność w następującym zakresie:

niesienie pomocy duchownej i materialnej dzieciom i młodziezy ubogiej,

prowadzenie działalności wychowawczej wśrÓd dzieci i młodzieŻy ubogiej,

inna działalnośÓ charytatywna zgodna z duchem św. Wincenta a Paulo i ks. Kazimie-

rza Siemaszki.

Powyzsze cele Fundacja realizuje przez prowadzenie działalności w zakresie:

Prowadzenie zakładÓw wychowawczych zgodnie z ideałami ks. Siemaszki,

Prowadzenie szkoły ponad podstawowej, g i m nazju m i szkoły podstawowej,

c. Pomoc w kontynuowaniu kształcenia absolwentom szkÓł, studentom,

d. Pomoc w rozpoczęciu karier zawodowych,

DziałalnośÓ na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dobr i tradycji,

Przygotowanie polskiej młodzieŻy do zycia w Unii Europejskiej,

Rekrutację i przygotowanie wolontariatu, w tym międzynarodoweg

lÓw Fundacji,

h. Sprawowanie opieki

osobami starszymi i

nad: dzieÓmi, matkami samotnie wychowuj

a.

b.

c.

2.2.1

a.

b.

e.

f.

g.

osobam i niepełnosprawnymi,



i. Fundowanie stypendiow dla dzieci ubogich i ich rodzin, przyznawanie nagród' Wy-

chowywanie i działanie na rzecz ochrony Środowiska, Nauczanie języka polskiego

obcokrajow cÓw oraz osób pochodzen ia polskieg o,

j' Wspieranie iupowszechnianie kultury fizycznĄ ispońu,

k. Prowadzenie działalnoŚci kultu religijnego,

l' organizowanie zajęc pozaszkolnych dla dzieci i młodzieŻy.

2'2.2 DziałalnośÓ wymienioną w punkcie 2.2.1. Fundacja realizuje samodzielnie lub

wsp i era o rg a n izacj e taką działal n ośÓ p row adzące.

2.3.1 Fundacja prowadzi działalnośc aospodarczą w zakresie:

a. Działalność wydawnicza, [a to: Wydawanie ksiąŻek PKD 58.11.Z;\Nydawanie gazet

PKD 58.13.Z; Wydawanie czasopism i pozostałych periodykow PKD 58'14.2; Pozo-

stała działalnoŚÓ wydawnicza PKD 58.19.Z]

b. organizowanie kursów dokształcania i przysposobienia zawodowego dla młodzieŻy,

[a to: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD

85.59.81

c. Wytwarzanie i sprzedaŻ energii elektrycznej z odnawialnych Źródeł [a to: Wytwarzanie

energii elektrycznej PKD 35.11.z, Handel energią elektryczną PKD 35.14'Z|

d .Produkcja i dystrybucja wody, [a to: Produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja

wÓd mineralnych i pozostałych wod butelkowanych PKD 11.07.Z; Sprzedaz huńowa

napojow bezalkoholowych PKD 46.34. Bl

e' Usługi hoteli i podobnych obiektow zakwaterowania [Hotele i podobne obiekty zakwa-

terowania PKD 55.10.z], działalność gastronomiczna [a to: Restauracje i inne stałe

placowki gastronomiczne PKD 56.10.z, Pozostała usługowa działalnoŚć gastrono-

miczna PKD 56.29. Zl

f. Wynajem lokali uzytkowych i mieszkalnych [Wynajem i zarządzanie nieruchomo-

ściam i własnym i lub dzierŻawionym i PKD 68. 20. Z]

g Sprzedaz usług związanych z prowadzeniem obiektów spońowych [a to: Działalność

obiektów spońowych PKD 93.11'Z, Działalność obiektów słuzących poprawie kondy-

cji fizy cznej PKD 93.1 3.21

h. Sprzedaz huńowa i detaliczna towarów [a to: Sprzedaz detaliczna prowadzona w

niewyspecjalizowanych skłepach z przewagą zywności' napojow i wyrobów tytonio-

wych PKD 47'11.Z, Pozostała sprzedaz detaliczna prowadzona W niewyspecjalizo-

wanych sklepach PKD 47.19.2J

i' Usługi transportowe [a to: Pozostały transpoń lądowy pasazerski, gdzą i6trdaĘff
sklasyfikowany PKD 49.39.Z, Transpoń drogowy towarow PKD 49'41śZi."--il--'*" uX
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Rozdział lll

Majątek Fundacji

3.1. Majątek Fundacji stanowi mienie określone w akcie notarialnym, o ktÓrym mowa w Roz-

dziale I pkt 1.1 niniejszego statutu.

3'2' Dochody Fundacji stanowią w szczególności: spadki, zapisy, darowizny, subwencje,

dotacje, zasiłki rządowe lub samorządowe, dochody z majątku Fundacji, dochody z dzia-

łalnoŚci gospodarczej, odsetki'

3.3. Dysponowanie środkami pochodzącymi z darowizn' zapisów, spadkÓw, winno w grani-

cach celów Fu nd acj i, uwzg lęd nia c Ży czenia ofi arod awców.

3.4. Mała Elektrownia Wodna na stopniu ,,KoŚciuszko'' na rzece Wiśle w gminie Liszki po-

wstała dzięki pomocy Fundacji Praxedis powołanej do zycia w Szwajcarii przez P. Jo-

sephine Gebert z intencją niesienia pomocy Fundacji im. ks. Siemaszki w zakresie

utrzymania Centrum Edukacyjnego Radosna Nowina 2000, stąd stanowi ona majątek

Fundacji.

Rozdział lV

Organy Fundacii

4.1. organami Fundacji są Rada iZaząd Fundacji.

4.2.w skład Rady Fundacji wchodzi 3-6 członkow wskazanych przez Fundatora.

4.3.Zarząd Fundacji stanowi 3 członków mianowanych i odwoływanych przez Fundatora. Na

czele zarządu stoi dyrektor zarządu mianowany i odwoływany przez Fundatora. W skład

Zarządu Fundacji nie mogą wchodziÓ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za prze-

stępstwo umyślne ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Człon-

kowie zarządu Fundacji są mianowani na okres 4 lat, z mozliwością pełnienia swych

funkcji przez kolejne kadencje. Fundator moŻe odwołaÓ członka Zarządu Fundacji w

trakcie trwania kadencji.

4.4. Członkowie Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczący są mianowani i odwoływani przez

Fundatora na okres 4lat,z mozliwością pełnienia swych funkcji przez kolejne kadencje.

Fundator moŻe odwołaÓ członka Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji.

4.5. Do zakresu działalności Rady Fundacji naleŻy uchwalanie rocznych i wieloletnich pla-

nów działania, przyjmowanie l zatwierdzanie sprawozdania z działa|ności wychowawczĄ

i finansowej Zarządu, kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji.

4.6' Członkowie Rady Fundacjijako członkowie organu kontroli i nadzoru Fun

a' nie mogą byc członkami organu zarządzającego ani pozostawać ą;jń

małŻeńskim, we wspÓlnym pozyciu, w stosunku pokrewieństwa, pdwir

podległoŚci słuzbowej,

b' nie mogą byÓ skazani prawomocnym Wyrokiem za przestępstwa

oskarzenia pu bl iczneg o l u b przestępstwo skarbowe,



c' mogą otrzymaÓ z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosz-

tow lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższe! niŻ przeciętne miesięczne Wynagro-

dzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głownego Urzędu Sta-

tystyczneg o za rok PoPrzedni.

4.7. Rada Fundacji ma prawo Żądania wyjawienia i udostępnienia dokumentów.

4.8.Zarząd Fundacji moŻe powoływać jednostki organizacyjne iustanawiać kierownikow.

4.9' Do kompetencji Zarządu Fundacji naleŻą wszystkie sprawy niezastrzeŻone dla Rady

Fundacji.

Rozdział V

Reprezentacja Fundacji

5.1. oŚwiadczenia woli w imieniu Fundacji im. ks. Siemaszki wzakresie czynności zwykłego

zarządzania składa 2 członkow Zarządu działających łącznie, względnie, za zgodą Ra-

dy, Dyrektor Zarządu Fundacji.

5.2. Do podjęcia czynnoŚci przekraczalących zakres zwykłego zarządu upowaznione są

osoby jak w paragrafie poprzednim, jednakŻe czynność moŻe byc podjęta po uprzedniej

uchwale Rady Fundacji.

5'3. Do wszelkich umóW, ktorych przedmiotem jest nabycie i zbycie nieruchomości, obciąŻe-

nie nieruchomości prawami rzeczowymi i innymi prawami, zaciąganie kredytow i innych

zobowiązań finansowych, zawsze konieczna jest pisemna zgoda Rady Fundacji'

Rozdział Vl

Zmiana Statutu

6.1. Zmiana Statutu Fundacji, moŻe nastąpiÓ w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji

i zatwierdzonei przez Fundatora.

6.2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundaciizazgod,6.2. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundaqt za tgogp#*.*,,r&ffi
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