STATUT FUNDACJI SIĘGNIJ NIEBA
TEKST JEDNOLITY
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Sięgnij NIEBA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Sebastiana
Siewierę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 24 lutego 2015 roku, Repertorium
A Nr 2525/2015, sporządzonym przed asesorem notarialnym Sylwią Dolega, zastępcą Krzysztofa
Łaskiego – notariusza w Warszawie, w prowadzonej przez niego kancelarii notarialnej
w Warszawie przy ulicy Brackiej 18 lok. 5, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. Z1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
§3
1.
2.
3.
-

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
Fundacja może:
tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
§4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§5
Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010
r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw
zabezpieczenia społecznego.
§7
Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celów obranych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.
§8
1.
2.

Fundacja może używać pieczęci podłużnej lub okrągłej z nazwą Fundacji oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.
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Rozdział 2
Cele i zasady działania Fundacji
§9
Celami Fundacji są:
1. Krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających, a zwłaszcza
promocja i upowszechnianie informacji na temat działalności placówek misyjnych, mających
miejsce poza granicami Polski prowadzonych przez kościelne osoby prawne, o charakterze
pomocy charytatywnej, oświatowej, społecznej, edukacyjnej, medycznej i humanitarnej na
terenie prowadzonych misji.
2. Udostępnianie darczyńcom narzędzi informatycznych pomocnych w przekazywaniu za
pośrednictwem Fundacji wsparcia finansowego na rzecz podmiotów wskazanych w ust. 1
w obszarze prowadzonej przez te podmioty działalności.
3. Wsparcie finansowe celów wymienionych w ust. 1.
4. Wspieranie i upowszechnianie kultu religijnego w Polsce i zagranicą.
5. Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie
ochrony wód i gospodarki wodnej, kształtowanie prośrodowiskowych postaw społecznej
odpowiedzialności wodnej, w tym racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, dbania
o czystość wód, zapobiegania skutkom suszy i ochrony przeciwpowodziowej.
§ 10
Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji
następujących celów:
- działalności charytatywnej,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, w zakresie okreslonym w pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Rozpowszechnianie idei pomocy charytatywnej, oświatowej, społecznej, edukacyjnej,
medycznej i humanitarnej na terenie prowadzonych misji.
2. Przygotowywanie, utrzymywanie i rozwój narzędzi informatycznych, w tym stron
Internetowych Fundacji m.in. www.siegnijnieba.pl, wspierających technicznie oraz
informacyjnie organizowanie i przekazywanie pomocy finansowej oraz rzeczowej, a także
promocję i reklamę podmiotów wymienionych w § 9 ust. 1.
3. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
i Kościołem Katolickim.
4. Udzielanie pomocy finansowej ze środków Fundacji zgodnie z § 9 ust. 3.
5. Przygotowywanie materiałów z zakresu edukacji wodnej, nawiązywanie współpracy ze
szkołami, instytucjami państwowymi z obszaru edukacji i ochrony wód, organizowanie
kampanii edukacyjnych, konkursów, zbiórek finansowych, koncertów, warsztatów i akcji
promujących prośrodowiskowe postawy społecznej odpowiedzialności wodnej.
§ 12
1.
2.

Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań
wymienionych w § 11 ust. 1, 2 i 5.
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań
wymienionych w § 11 ust. 1, 2 i 5.
www.siegnijnieba.pl

§ 13
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub
osób fizycznych, zbieżną z celami Fundacji.
Rozdział 3
Majątek i dochody Fundacji
§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) przyznany
w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie
działalności Fundacji.
§ 15
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
- funduszu założycielskiego,
- darowizn, zapisów, spadków krajowych i zagranicznych, sponsoringu,
- dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,
- odsetek i depozytów bankowych, dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw
majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
- dochodów w ramach jej działalności odpłatnej.
§ 16
1.
2.

Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na
realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji.
§ 17

1.

2.

3.
4.

Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań,
w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy lub członkowie władz 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, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi").
Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji
ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują
w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany
bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz
Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika
bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz
Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą
Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział 4
Władze Fundacji
§ 18
Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 19
1.
2.
3.
4.
5.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany przez Fundatora na
okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Fundator może zostać członkiem Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka
Zarządu. Fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.
Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
§ 20

1.
2.

Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
Prezes kieruje pracami Zarządu.
§ 21

1.
2.
3.
4.
5.

Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie
przez Zarząd formalnej uchwały.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze
głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy
głosowania.
§ 22

1.
2.
3.
4.
5.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator.
Umowy o pracę z pracownikami podpisuje Prezes Zarządu.
Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków
Fundacji.
§ 23

1.
2.
3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora,
albo innego członka Zarządu.
Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo
w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
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4.

5.

Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający
porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia
przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących
w nim członków Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Fundator lub inne
zaproszone przez niego osoby.
§ 24

1.
2.

3.
4.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagradzania oraz innych
gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na
podstawie umów cywilnoprawnych,
h) zawieranie umów o pracę/umów cywilnoprawnych z pracownikami Fundacji,
i) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
k) występowanie z wnioskiem do Fundatora o zmianę statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
l) powoływanie gremiów opiniodawczo-doradczych, stałych i doraźnych, w związku
z realizacją poszczególnych programów,
m) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych
organów.
Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania w imieniu i na rzecz Fundacji
czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.
Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 25

1.
2.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
Osobą uprawnioną do reprezentacji Fundacji na zewnątrz jest Prezes Zarządu.
Rada Fundacji
§ 26

1.
2.
3.

Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków i wybierana jest na trzyletnią kadencję. Funkcję
członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
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 Rada Fundacji po zaopiniowaniu kandydatury przez Fundatora.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe,
c) śmierci członka.
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4.
5.
6.

7.

8.

Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku utraty zaufania pozostałych
członków Rady do wybranego członka Rady.
Fundator niebędący członkiem Zarządu może odwołać poszczególnych lub wszystkich
członków Rady Fundacji, jak również może wejść w skład Rady Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie Fundacji lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami
Zarządu w związku małżeńskim, we współnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby
skazane prawomonym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwa skarbowe.
Członek Rady Fundacji może otrzymać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok porzedni.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji
wyznacza Fundator.
§ 27

1.
2.

3.

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, zwłaszcza kontrola jej stanu majątkowego,
b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
c. rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych.
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu
Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
§ 28

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie lub drogą elektroniczną.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, członek Zarządu
Fundacji.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie
równej liczby głosób decyduje głos Przewodniczącego.
Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą
środków porozumiewania się na odległość.
Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji spisuje się protokoły. Wymagany jest podpis
Przewodniczącego Rady Fundacji.
Rozdział 5
Połączenie Fundacji
§ 29

1.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na
warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenia może nastąpić zarówno
poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez
przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną. Organem
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2.

uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności
związanych z przeprowadzeniem połączenia z zastrzeżeniem § 30 jest Zarząd.
Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się
zmienić cele Fundacji.
§ 30

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.
Rozdział 6
Zmiana Statutu
§ 31
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.
Rozdział 7
Zmiana celu Fundacji
§ 32
Fundator uprawniony jest do zmiany celu, dla którego Fundacja została powołana. Zmiana celu
Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień niniejszego Statutu i wymaga rejestracji przez
właściwy sąd.
Rozdział 8
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 33
1.
2.
3.
4.

Fundator uprawniony jest do podjęcia decyzji o prowadzeniu przez Fundację działalności
gospodarczej.
Podjęcie przez Fundację działalności gospodarczej nastąpi po zmianie postanowień Statutu
i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
Zmiana postanowień Statutu, o której mowa w ust. 2 ma na celu w szczególności określenie
zakresu i rodzaju działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza może być tylko działalnością dodatkową w stosunku do
prowadzonej działalności pożytku publicznego.
Rozdział 9
Tworzenie nowych Organów Fundacji
§ 34

1.
2.
3.

Fundator uprawniony jest do podjęcia decyzji o utworzeniu innych Organów Fundacji, oprócz
Zarządu i Rady Fundacji.
Utworzenie Organów, o których mowa w ust. 1 nastąpi po zmianie postanowień Statutu
i wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
Zmiana postanowień Statutu o której mowa w ust. 2 ma na celu w szczególności określenie
sposobu powoływania, odwoływania oraz kompetencje tych Organów.
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Rozdział 10
Likwidacja Fundacji
§ 35
1.
2.
3.
4.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
z celami Fundacji określonymi w Statucie. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony
majątek zostaną wskazane przez Fundatora.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 36

1.
2.

W przypadku śmierci Fundatora w jego prawa i obowiązki wchodzi jego żona Klaudia
Siewiera, a w razie jej śmierci jego córki Teresa Siewiera i Weronika Siewiera.
Statut wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.
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