STATUT FUNDACJI „SENSOR”
Postanowienia ogólne
§1
Fundacja pod nazwą „Sensor”, zwana dalej Fundacją.

§2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
1. Siedzibą fundacji jest miasto Wrocław.
2. Czas działania fundacji jest nieoznaczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla spraw pracy, zabezpieczenia społecznego
i rodziny.

§4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym
dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić

działalność także poza granicami

Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych.
3. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
4. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji

§6
1) Celem Fundacji jest:
1. Pomoc i wsparcie w dążeniu do samodzielności środowiska osób z niepełnosprawnością oraz ich
najbliższych;
2. Aktywizacja różnych grup społecznych i etnicznych w tym osób z niepełnosprawnością, dzieci
i młodzieży;
3. Pomoc w odnalezieniu i wdrażaniu samoakceptacji, współpraca międzysektorowa;
4. Działalność kulturalna, w tym również w zakresie kultury społecznej i sportu;
5. Edukacja, integracja, reintegracja i resocjalizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem;
6. Ochrona i promocja zdrowia, żywności funkcjonalnej, suplementów, profilaktyka prozdrowotna;
7. Rehabilitacja zawodowa i społeczna różnych środowisk;
8. Wspieranie działalności osób zagrożonych wykluczeniem;
9. Tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania w społeczeństwie osób zagrożonych
wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami;
10. Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności;
11. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i mężczyzn oraz dzieci;
12. Kreowanie wizerunku osób zagrożonych wykluczeniem ze szczególnym uwzględnieniem osób
z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej;
13. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, wspólnot i społeczności
lokalnych;
14. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych wykluczeniem z uwzględnieniem
osób z niepełnosprawnościami;

§7
1) Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie publicznej działalności dydaktycznej, a w szczególności organizowanie warsztatów,
spotkań tematycznych, prelekcji kursów i turnusów edukacyjno-informacyjno-rehabilitacyjnych
i innych szkoleń;
2. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, organizacjami
i instytucjami państwowymi na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury, zdrowia, sportu, ekologii
i pomocy społecznej w Polsce i poza granicami Polski;
3. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych fundacji;
4. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych;
5. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem na działalność Fundacji;
6. Organizacja konkursów, festiwali, wystaw, wydarzeń o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym,
artystycznym, społecznym, motoryzacyjnym, sportowym, a w szczególności arteterapeutycznym i
innych zgodnych z celami i statutem fundacji;
7. Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek,
folderów,materiałów informacyjno-edukacyjnych i innych zgodnych z celami i statutem fundacji;
8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji;

9. Współpracę z instytucjami publicznymi, również międzysektorową;
10. Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
11. Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań;
12. Współpraca z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji;
13. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe leczenia, suplementacji, rehabilitacji, zakupu
niezbędnego sprzętu ortopedycznego, medycznego oraz rehabilitacyjnego dla osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
14. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności oraz wiedzy o spowodowanych
zmianami cywilizacyjnymi lub społecznymi zaburzeń;
15. Finansowanie lub dofinansowywanie lekarstw dla osób, które podpiszą umowę o współpracy
z fundacją;
16. Prowadzenie placówek oświatowych, oraz w zakresie pomocy społecznej, kultury i sportu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
17. Finansowanie lub dofinansowywanie wizyt lekarskich, terapii psychologiczno – pedagogicznych,
zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych, na rehabilitacje i do lekarza i
innych dla osób z zaburzeniami rozwoju;
18. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych dotyczących zdrowia;
19. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
20. Działania związane z promocją i profilaktyką zdrowia, sportu i wiedzy medycznej;
21. Organizowanie loterii, aukcji, licytacji i innych form zbiórek dozwolonych prawem;
22. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, wspólnotami lokalnymi;
23. Promocji i organizacji wolontariatu;
2) Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów o których mowa w §6 Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach i innych podmiotach
i organizacjach.
3) Fundacja może realizować cele wymienione w art.4 Sfera zadań publicznych Dz.U.2019.0.688 t.j.
Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§8
1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, o ile ta
działalność jest zbieżna z celami fundacji.
2. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi
i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionych w celach działaniach Fundacji
3. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych
fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach
zbliżonych z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji.
§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500 złotych przyznany w oświadczeniu
woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony
bez zgody Fundatora.
3. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność
statutową.
4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie
wymienionym w §6 niniejszego Statutu.
5. Całkowity zysk w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację
celów statutowych.
6. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.
9. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§10
Na fundusze Fundacji mogą się składać w szczególności:
1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów.
2. Darowizny, spadki, zapisy.
3. Dotacje i subwencje oraz granty.
4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
5. Dochody z majątku Fundacji.
6. Wpływy z działalności odpłatnej, statutowej.
7. Dochody z działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia.
8. Zleceń, kontraktów, usług, odsetek i depozytów, lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego
w kraju i za granicą.
9. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych
we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§11
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.

Organy Fundacji

§12
Organem fundacji jest:
Zarząd Fundacji;

Zarząd
§13
1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza jej majątkiem;
2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony powołanych
i odwoływanych przez Fundatora, który może określać funkcje poszczególnych członków zarządu.
3. Fundator może zostać członkiem zarządu.
4. Członkostwo w zarządzie wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, bądź odwołania członka zarządu.
5. Uprawniony fundator może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§14
1) Do zadań Zarządu należy:
1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
2. realizacja celów statutowych;
3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
4. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
6. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
7. zatrudnianie pracowników i stażystów, ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
8. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
11. wyrażanie zgody w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji lub połączenia z innymi
fundacjami;
12. składania stosownych sprawozdań związanych z działalnością fundacji.
2) Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących
do zadań Fundacji, tym do likwidacji fundacji oraz do zaciągania zobowiązań.

§15
1. W przypadku jednoosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes
Zarządu.

2. W przypadku wieloosobowego zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu
działający łącznie z innym członkiem zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym
członkiem zarządu.

§16
1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie przez Zarząd formalnej
uchwały.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o
posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§17
1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami
zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu Fundacji.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
§18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka
Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, telexu, telefonicznie,
elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
Postanowienia końcowe
§19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz
działających

Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.
*****

