TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 18 lipca 2012 r.
W związku z moim – Zofii Kaczmarek oświadczeniem woli o ustanowieniu Fundacji
sporządzonym 21.10.2012 r. – akt notarialny Rep. A nr 3775/2011, działając na podstawie art.
5 ust.1 ustawy z dnia przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.:
Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami),
ustanawiam
statut Fundacji pod nazwą:
FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
I MŁODZIEŻY W RUCHU DROGOWYM
"Jestem widoczny - jestem bezpieczny",
z siedzibą w Wieluniu
w następującym brzmieniu:
STATUT FUNDACJI
pod nazwą
FUNDACJA NA RZECZ ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
I MŁODZIEŻY W RUCHU DROGOWYM "Jestem widoczny - jestem bezpieczny",
zwanej w dalszej treści statutu "FUNDACJĄ",
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w ruchu drogowym "Jestem widoczny - jestem bezpieczny", zwana w dalszej części Statutu
Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorkę aktem notarialnym sporządzonym przez
notariusza Iwonę Karasiak w jej Kancelarii Notarialnej w Wieluniu przy ul. Kilińskiego ,
w dniu 21.10.2011 r. /Repertorium A Nr 3775/2011 r.
Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach
(tekst jedn.: Dz.U. z 1991r. Nr 46, poz. 203, z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego
Statutu.
§2
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
2. Siedziba Fundacji mieści się w Wieluniu.
2. Fundacja w zakresie niezbędnym dla realizowania swoich celów może prowadzić
działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§4
Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
§5
1. Fundacja może używać nazwy skróconej o brzmieniu:
FUNDACJA „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”
2. Fundacja używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Rozdział II
Cele i formy działania Fundacji
§7
1. Celem fundacji jest:
1) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
2) edukacja i reedukacja uczestników ruchu drogowego
§8
1. Cele określone w § 7 Fundacja realizuje poprzez:
1) organizowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w ruchu drogowym,
2) wspieranie edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży,
3) popularyzację zasad ruchu drogowego wśród użytkowników dróg ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
4) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez niwelowanie ujemnych
skutków rozwoju motoryzacji,
5) popularyzację doskonalenia techniki jazdy,
6) wspieranie działań na rzecz popularyzacji pomocy przedmedycznej,
7) wspieranie kooperacji pomiędzy instytucjami i firmami propagującymi problematykę
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
8) inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zbierania środków finansowych
i rzeczowych na rzecz Fundacji,
9) wspomaganie organów kontroli ruchu drogowego w zakresie działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
10) wspieranie inicjatyw samorządowych na rzecz lokalnego podniesienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego,
11) wspieranie działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego z funduszy Unii Europejskiej,
12) prowadzenie działalności wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
13) prowadzenie działalności reklamowej służącej realizacji celów statutowych
Rozdział III
Majątek i dochody fundacji
§9
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 złotych (dwa tysiące
złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Dochody z działalności Fundacji nie mogą być przeznaczane na przysporzenia majątkowe
dla osób uczestniczących w jej władzach lub związanych z Fundacją stosunkiem pracy,
za wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych na rzecz i w sprawach Fundacji oraz
wynagrodzenia za pracę, wypłacanych na podstawie przepisów prawa.
3. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą
wynosi 1.000 zł.
4. Dochody Fundacji są w całości przeznaczone na realizację celów statutowych określonych
w §7.

5. Fundacja nie może:
a) udzielać pożyczek oraz dokonywać zabezpieczenia majątkiem Fundacji zobowiązań
członków swoich organów, pracowników lub ich osób bliskich,
b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków swoich organów lub pracowników
oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków swoich organów lub pracowników
oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz osoby im bliskie.
6) Osobami bliskimi w rozumieniu pkt 5 a) – d) są takie osoby, z którymi członkowie
organów Fundacji lub jej 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.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności:
1. z darowizn, spadków, zapisów poczynionych na rzecz Fundacji przez osoby krajowe
i zagraniczne, subwencji i dotacji państwowych lub samorządowych osób prawnych,
2. z dochodów ze zbiórek publicznych,
3. z dochodów z papierów wartościowych, lokat i odsetek bankowych.
§ 12
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji przysporzenia majątkowego
o jednorazowej lub łącznej wartości co najmniej 10.000 złotych (dziesięć tysięcy złotych)
w okresie 1 (jednego) roku uzyskują, o ile nie wyrażą sprzeciwu, tytuł "Sponsora Fundacji".
§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących
osoby prawne.
Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji
§ 14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
PKD 58.11.Z Wydawanie książek
PKD 58.13.Z Wydawanie gazet
PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna
§ 15
1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez Zakłady jako wyodrębnione
jednostki organizacyjne, zwane dalej "zakładami".

2. Zakres działania zakładów oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów
określa regulamin organizacyjny zakładów, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
3. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu
odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
4. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających
na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16
Organami Fundacji są Rada Fundacji, zwana dalej "Radą" i Zarząd Fundacji, zwany dalej
"Zarządem".
Rada Fundacji
§ 17
1. Rada Fundacji składa się od 2 do 10 osób.
2. Pierwszą Radę Fundacji powołuje Fundator.
3. Funkcje członków Rady Fundacji są honorowe, a członkowie Rady wykonują swoje
zadania nieodpłatnie.
4. Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot wydatków poczynionych przy wykonywaniu
działalności na rzecz Fundacji, na podstawie wniosku i w wysokości ustalonej przez Zarząd.
§ 18
Pierwszą Radę Fundacji stanowią:
1. Zdzisław K. KACZMAREK – Przewodniczący Rady Fundacji
2. adw. STANISŁAW GRONDYS – Członek Rady Fundacji
§ 19
1. Rada Fundacji jest powoływana na czas nieokreślony.
2. Rada obraduje nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 20
1. Prace Rady organizuje Przewodniczący a w jego zastępstwie inny członek Rady.
Obsługę prac Rady zapewnia Zarząd Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy,
na wniosek Zarządu lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady.
3. Zawiadomienia o terminie posiedzenia winny być doręczone minimum na 14 dni przed
terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni
i jest to należycie udokumentowane.
5. Posiedzeniami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący lub na podstawie jego
upoważnienia inny członek Rady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub nie udzielenia przez niego upoważnienia
do przewodniczenia posiedzeniu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na
posiedzeniu członkowie Rady.
6. Uchwały Rady podejmowane są w czasie jej posiedzeń.
7. O każdym posiedzeniu Rady Przewodniczący zawiadamia Fundatora, który może
uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym.

8. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu z głosem doradczym.
9. Uchwały Rady podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
10. Na wniosek zgłoszony przez członka Rady, głosowanie jest tajne.
11. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów chyba, że postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
§ 21
1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci lub złożenia rezygnacji.
2. Ponadto członkostwo w Radzie wygasa w przypadku skazania członka Rady
prawomocnym wyrokiem sądowym.
3. Członków rady Fundacji powołuje Rada Fundacji spośród kandydatów na członków
Rady przedstawionych jej przez dotychczasowych Członków rady oraz przez Prezesa
Zarządu Fundacji.
§ 22
I. Do kompetencji Rady Fundacji należy podejmowanie uchwał w przedmiocie:
a) opiniowania i przyjmowania okresowych sprawozdań z działalności Fundacji
b) oceny działalności merytorycznej Zarządu za rok poprzedni
c) powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji
d) powoływania członków Rady Fundacji
e) innych spraw przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd
f) likwidacji Fundacji
II. Członkowie Rady mają obowiązek promowania Fundacji, przyczyniania się do
pozyskiwania środków na jej działalność oraz wspomagania realizacji jej celów statutowych.
Zarząd Fundacji
§ 23
1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 członków.
2. Zarządem kieruje Prezes Fundacji.
3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu mogą wybrać
ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.
4. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Rady Fundacji.
5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
6. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator.
7. Pierwszy Zarząd jest dwuosobowy i stanowią go:
- Paulina Aleksandra BORKOWSKA - Prezes Zarządu Fundacji,
- Michał Bartłomiej KACZMAREK – Wiceprezes Zarządu Fundacji
8. Członkowie Zarządu są wynagradzani z tytułu wykonywania swoich funkcji.
9. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu określa Rada Fundacji
po zapoznaniu się z ich projektem przedłożonym przez Zarząd
§ 24
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci lub odwołania z jego składu.
2. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa, działania na szkodę
Fundacji i w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Fundator nie może pełnić funkcji członka Zarządu.
§ 25
1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Składanie oświadczeń woli oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji należy
do wyłącznej kompetencji Prezesa Zarządu.

§ 26
1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów
Fundacji.
2. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
a) kierowanie Fundacją i jej reprezentowanie na zewnątrz
b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
c) dysponowanie funduszami Fundacji,
d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Fundacji.
Rozdział V
Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji
§ 27
1. Zmiana Statutu Fundacji może być dokonywana w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej
większością 2/3 głosów.
2. Zmiana Statutu w przedmiocie istotnej zmiany celu Fundacji nie jest możliwa.
Rozdział VI
Likwidacja Fundacji
§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana.
2. Do likwidacji Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała Rady Fundacji podjęta
w porozumieniu z Zarządem.
§ 29
1. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone są na cele
zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
2. Rada Fundacji w uchwale o likwidacji Fundacji podejmuje również decyzję
o przeznaczeniu środków majątkowych Fundacji.

Fundator
Zofia Kaczmarek........................................................................
ZA ZARZĄD FUNDACJI …………………………………………………………………
(Paulina Aleksandra Borkowska - Prezes Zarządu Fundacji)

