STATUT
„Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju”
z dnia 20 listopada 2007 r.
/ tekst jednolity /
Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju” zwana dalej „Fundacją”,
została ustanowiona przez Spółkę „TDJ Investments” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Uniwersyteckiej 13, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym rep. A 10138/2007,
sporządzonym przez notariusza w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika 26
w dniu 20 listopada 2007 r.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst
jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu
o postanowienia niniejszego Statutu.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wieszowa (gmina Zbrosławice, powiat tarnogórski,
województwo śląskie).
3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Cele i zasady działania Fundacji
§4
Celem Fundacji jest:
1. prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej,
w szczególności ukierunkowanej na pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się poprzez
zapewnienie im warunków duchowego, psychicznego, intelektualnego i fizycznego rozwoju.
2. inicjowania i realizacji programów na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży dla ich
wszechstronnego rozwoju, prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej
na rzecz dzieci i młodzieży, ukierunkowanej na wzrost poziomu wykształcenia i rozwój
zainteresowań oraz wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym
3. pomoc w przygotowaniu do podjęcia i utrzymania zatrudnienia młodzieży uczącej się,
4. inicjowania i prowadzenia działalności ekologicznej oraz w zakresie kultury fizycznej
i sportu.
5. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gmin wiejskich i miejskich oraz
społeczności lokalnych w zakresie związanym ze wzrostem (intensyfikacją) funkcji
społecznych, mieszkaniowych, turystycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych,
6. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej
7. prowadzenie działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8. prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
9. prowadzenie działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia;
10. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. prowadzenie działalności w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
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12. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
13. wspomaganie i organizowanie programów wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. prowadzenie działalności kulturalnej, związanej m. in. z ochroną dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
15. prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16. wspomaganiem i organizowaniem programów dotyczących turystyki i krajoznawstwa;
17. prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą:
18. prowadzenie działalności w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
19. prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w zakresie ustalonym w pkt. 1-18 powyżej”.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla działań służących wyrównywaniu
szans, pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieraniu ich aktywności, w tym
pozyskiwanie środków na fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży umożliwiających im
uczęszczanie do szkół i uczelni o wysokim poziomie, organizację i uczestniczenie w zajęciach
uzupełniających oraz rozwijanie własnych przedsięwzięć i zainteresowań;
2. organizowanie wycieczek, kursów, kolonii, imprez kulturalnych;
3. organizacja i przeprowadzanie imprez i zbiórek dla pozyskiwania środków na realizację celów
statutowych;
4. prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej związanej z realizacją celów
statutowych;
5. publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.),
związanych z realizacją celów statutowych;
6. współpracę z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej a także
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjami pozarządowymi, inicjatywami
społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne oraz podmiotami
biznesowymi w zakresie związanym z realizacją celów statutowych jak również wspierania
powyższych podmiotów w zakresie dotyczącym realizacji celów statutowych,
7. rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów
(wraz z ich otoczeniem) na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne, kulturalne
i gospodarcze.
8. budowa, przebudowa, rozbudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne,
społeczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
9. budowa, remont lub przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
gospodarczych, mieszkaniowych, turystycznych, sportowych i kulturalnych,
10. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój gospodarczy gmin wiejskich i
miejskich;
11. przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych i popegeerowskich, łącznie z adaptacją na
cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne,
12. inicjowanie i realizacja programów wspomagających rozwój techniki, wynalazczości
i innowacyjności oraz polegających na rozpowszechnianiu i wdrażaniu nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
13. udzielanie darowizn oraz pożyczek pieniężnych w zakresie związanym z realizacją celów
statutowych.
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§5A
Fundacja realizuje swoje cele określone powyżej poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego polegającej na:
1) wydawaniu książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji,
2) pozostałych pozaszkolnych formach edukacji związanych głównie z rozwijaniem własnych
zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym,
3) doradztwie edukacyjno-zawodowym,
4) pomocy społecznej i poradnictwie dla dzieci i młodzieży oraz działalności charytatywnej
polegającej na gromadzeniu funduszy lub innych formach wspierania finansowego w ramach
pomocy społecznej,
5) działalności organizatorów turystyki;
6) pozostałej działalności związanej ze sportem;
7) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanej
§6
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji 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 przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji 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. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz
ich osoby bliskie.

1.
2.

3.
4.

5.

Majątek i dochody Fundacji
§7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki pieniężne w kwocie
10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte w toku jej działania.
Dochodami Fundacji są:
a) subwencje i dotacje;
b) darowizny, spadki, zapisy;
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa ewentualne długi
spadkowe.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organy Fundacji
§8

1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowstwa w Radzie Fundacji nie można łączyć ze stosunkiem pracy w Fundacją.
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3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać
z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w pracach tego
organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem
w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

1.
2.
3.
31.

4.

5.
6.

Rada Fundacji
§9
Rada Fundacji jest organem stanowiącym , kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków.
Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady
Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
Odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Fundacji
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie w głosowaniu tajnym przez pozostałych
członków Rady Fundacji.
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) odwołania członka Rady Fundacji;
b) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
c) śmierci członka Rady Fundacji;
d) powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji;
e) nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Rady Fundacji, określający jej organizację i sposób
wykonywania czynności.

§ 10
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 razy w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu,
zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, z
zastrzeżeniem § 9 ust. 31. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady
Fundacji.
§ 11
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom zarządu
absolutorium.
3. Kontrolowanie bieżącej działalności zarządu fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności fundacji
5. Nadzór nad działalnością fundacji, ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków
finansowych Fundacji,
6. Zatwierdzanie decyzji Zarządu Fundacji w sprawie zmian statutu, celu lub nazwy Fundacji,
połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
7. Zatwierdzanie długoterminowych strategii działalności Fundacji, przygotowanych przez
Zarząd Fundacji,
8. Ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu Fundacji
9. Zawieranie w imieniu Fundacji umów z członkami Zarządu Fundacji - przy czym Rada
Fundacji do zawarcia takiej umowy może upoważnić jednego członka Rady Fundacji.
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§ 12
Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona w szczególności do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów oraz informacji
dotyczących działalności fundacji.
2. dokonywania kontroli finansowej Fundacji.

1.
2.

3.
4.
5.
7.

8.
9.

Zarząd Fundacji
§ 13
Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na
trzyletnią kadencją.
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego
do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest jedyny członek Zarządu
samodzielnie.
Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator oraz wybiera spośród nich Prezesa
Zarządu Fundacji.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencją.
Rada Fundacji wybiera spośród członków zarządu kolejnych kadencji Prezesa Zarządu Fundacji.
Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) upływu kadencji;
b) odwołania członka Zarządu przez Radę Fundacji;
c) pisemnej rezygnacji z członkowstwa;
d) śmierci członka Zarządu;
e) powołania członka Zarządu, za jego zgodą, do Rady Fundacji;
Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
Stosownie do decyzji Rady Fundacji, z członkami Zarządu może zostać zawarta umowa o pracę
lub umowa cywilnoprawna.
§ 14

Zarząd Fundacji w szczególności:
1. Kieruje działalnością Fundacji i sprawuje zarząd jej majątkiem;
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3. Sprawuje zarząd majątkiem fundacji;
4. Opracowuje i realizuje roczne i wieloletnie programy działania Fundacji;
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
6. Określa strukturę organizacyjną Fundacji;
7. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla
pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów
cywilnoprawnych;
8. Uchwala regulaminy i akty wewnętrzne Fundacji;
9. Realizuje uchwały Rady Fundacji;
10. podejmuje decyzję w sprawie zmian statutu, celu lub nazwy Fundacji, połączenia z inną
fundacją oraz likwidacji Fundacji, z zastrzeżeniem § 16.
11. Przygotowuje długoterminowe strategie działalności Fundacji
12. Przygotowuje roczne raporty z działalności i przedstawia je Radzie Fundacji
§ 15
1. Zarządu Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – w przypadku Zarządu wieloosobowego
zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą praw należących do
zadań Fundacji.
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Zmiana nazwy, statutu i celów fundacji
§ 16
Zmian nazwy Fundacji, zmian w statucie Fundacji oraz zmian celów Fundacji dokonuje Zarząd
Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez
Radę Fundacji lub Rada Fundacji – w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
Połączenia z inną fundacją
§ 17
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 18
Decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały,
która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja fundacji
§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej
skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

………………………………………………………..
/podpis Prezesa Zarządu „Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju”
/

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz 26 lutego
2013 r. (zatwierdzone uchwałami Rady Fundacji), które zostały zarejestrowane w KRS na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS z dnia 05.04.2013 r.
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