STATUT
Fundacja na rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo” ustanowiona
została aktem notarialnym z dnia 23.05.2018 r. , z woli następujących fundatorów:
Agnieszka Sobecka, zam. ul. Błażka 10b/107, 88-100 Inowrocław
Weronika Piskadło, zam. Ul. 800-lecia 25/15, 88-100 Inowrocław
zwanych dalej Fundatorami.

I. Postanowienia ogólne. Nazwa i siedziba Fundacji.
§1
Fundacja nosi nazwę „Fundacja SENSUO”. Fundacja może używać nazwy w brzmieniu: „Fundacja na
rzecz dzieci z dysfunkcjami psychomotorycznymi oraz ich rodzin „Sensuo”” oraz wyróżniającego ją
znaku graficznego.
§2
Siedzibą Fundacji jest miasto Inowrocław.
§3
Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, z zachowaniem
obowiązujących przepisów prawnych.
§4
Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

1.
2.
3.
4.

5.

§5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
Fundacja może osiągać przychody z działalności statutowej odpłatnej obliczonej na pokrycie jej
kosztów.
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, filie, być fundatorem dla innych fundacji, jak
również tworzyć i przystępować do innych osób prawnych.
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji,
przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§6
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
II. Cele i przedmiot działania Fundacji.
§7
Celem Fundacji „SENSUO” jest:
1. Ochrona godności i integralności dziecka z dysfunkcjami oraz przeciwdziałanie każdej z form
dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec tych dzieci;
2. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i
prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z dysfunkcjami;
3. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży dysfunkcjami w ich najbliższym
środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym, wyrównywania szans
dla dzieci z dysfunkcjami oraz ich rodzin;
4. Działanie na rzecz równego dostępu do edukacji dla dzieci z dysfunkcjami;
5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.
6. Propagowania wiedzy o wybranych dysfunkcjach;
7. Propagowania wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z dysfunkcjami;
8. Edukacji społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z dysfunkcjami.

§8
Powyższe cele będą realizowane poprzez:
1. Prowadzenie instytucji doradczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz
oświatowych dla dzieci i osób dorosłych – w tym dla osób niepełnosprawnych;
2. Inicjowanie powstawania klubów, stowarzyszeń i organizacji;
3. Prowadzenie badań naukowych, szkoleń;
4. Prowadzenie działalności wydawniczej;
5. Udzielanie pomocy osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom w formie celowych funduszów,
dotacji, nagród i kredytów;
6. Współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami państwowymi w Polsce i poza
granicami Polski;
7. Współpracę z wyższymi uczelniami oraz instytutami naukowymi - polskimi i zagranicznymi;
8. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach niezbędnych do realizacji celów
statutowych.
§9
W szczególności realizując cele i kierunki wymienione w §§ 7 i 8 Fundacja może:
1. Podejmować inicjatywy związane z udzielaniem pomocy rodzinom osób z obniżoną sprawnością
fizyczną i psychiczną oraz samym tym osobom; wspierać różne formy samoorganizowania się
takich rodzin czy osób;
2. Wspierać finansowo instytucje prowadzące terapię, rehabilitację i edukację dzieci oraz osób
dorosłych z dysfunkcjami psychoruchowymi;
3. Organizować i wspierać przedsięwzięcia mające na celu rehabilitację zawodową i zatrudnienie
osób niepełnosprawnych;
4. Działać na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolenia średniego i wyższego w zakresie pomocy
społecznej, edukacji i ochrony zdrowia
5. Wspierać finansowo osoby fizyczne, zespoły, organizacje i instytucje, realizujące programy zgodne
z wartościami Fundacji;
6. Organizować i prowadzić kluby, zajęcia oraz imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne dla dzieci i
dorosłych, w tym dla osób niepełnosprawnych;
7. Organizować przedsięwzięcia wydawnicze i popularyzatorskie;
8. Organizować i prowadzić fundusze celowe;
9. Inicjować i popierać wymianę z zagranicą osób i idei;
10. Propagować idee Fundacji w Polsce i za granicą
11. Organizować i prowadzić przedszkola dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych
12. Podejmować działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
III. Organy i organizacja Fundacji.
§ 10
Organami Fundacji:
1. Zarząd
2. Rada Fundacji
3. Rada Nadzorcza
§ 11
Radę Fundacji tworzą Fundatorzy oraz inne osoby powołane w jej skład przez Fundatorów w
drodze uchwały.
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§ 12
W razie rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia swojej funkcji przez jednego, lub kilku
członków Rady Fundacji, każdy z członków Rady Fundacji może wyznaczyć, co wymaga formy
pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie jego obowiązków po powołaniu
jej w skład w drodze uchwały.
Ustanie funkcji członka Rady Fundacji może nastąpić na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
d) odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.
Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) utraty zaufania Rady Fundacji.

§ 13
Rezygnacja wszystkich członków Rady Fundacji nie będących fundatorami może nastąpić w jednym
czasie.
§ 14
Tryb pracy Rady Fundacji określa jej regulamin opracowany przez Fundatorów i przyjęty przez Radę
Fundacji.
§ 15
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
2. Dokonywanie, z zastrzeżeniem pkt. 1 § 54, zmian w statucie Fundacji oraz wyrażanie pisemnej
zgody na dokonanie takich zmian przez Zarząd Fundacji,
3. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji i Programów jej działania.
§ 16
Uchwały Rady Fundacji zapadają większością ¾ głosów bez względu na liczbę członków obecnych, z
tym, że wymagana jest obecność co najmniej jednego Fundatora. Postanowienie § 12 stosuje się
odpowiednio.
§ 17
Organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującą ją na zewnątrz jest Zarząd.
§ 18
Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony.
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§ 19
Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 20
Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych członków
Zarządu – z zachowaniem maksymalnej liczby trzech członków – lub odwoływać poszczególnych
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jego członków – z zachowaniem minimalnej liczby jednego członka.
Ustanie funkcji członka Zarządu może nastąpić na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
d) odwołania.
Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) utraty zaufania Rady Fundacji.

§ 21
Zarząd ze swojego składu powołuje, odwołuje lub przyjmuje rezygnację Prezesa i Wiceprezesa lub
Wiceprezesów.
§ 22
Tryb pracy Zarządu określa jego regulamin opracowany przez Prezesa Zarządu i zatwierdzony przez
Radę Fundacji.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:
1. Uchwalanie programów działania Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
2. Planowanie przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Fundacji i ustalanie sposobów ich realizacji;
3. Przyjmowanie, w drodze uchwały, rocznych bilansów Fundacji;
4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
6. Propagowanie na zewnątrz celów Fundacji, programów jej działania;
7. Przedstawianie Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej sprawozdań z działalności Fundacji.
§ 24
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 55.
§ 25
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa samoistnie Prezes Zarządu lub członek Zarządu wraz z
jednym z przedstawicieli Rady Fundacji.
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§ 26
Zarząd Fundacji może tworzyć stałe i doraźne komisje, jak też powoływać doradców, ekspertów i
specjalistów dla wypełniania celów i zadań statutowych Fundacji.
Dla potrzeb administracyjno-organizacyjnych Zarząd może powołać Biuro Fundacji oraz zatrudnić
Dyrektora Wykonawczego oraz jego zastępcę.

§ 27
Zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala
Zarząd Fundacji.
§ 28
Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Nadzorcza.

§ 29
Rada Nadzorcza jest powoływana przez Radę Fundacji, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na
czas nieoznaczony.
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§ 30
Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziewięciu członków.
Członkowie Rady Nadzorczej:
a) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni

§ 31
W skład Rady Nadzorczej mogą wchodzić Fundatorzy o ile nie są członkami Zarządu.
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§ 32
Rada Fundacji na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy może powoływać nowych
członków Rady Nadzorczej – z zachowaniem maksymalnej liczby dziewięciu członków – lub
odwoływać poszczególnych jej członków z zachowaniem minimalnej liczby trzech członków.
Ustanie funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić na skutek:
a) śmierci,
b) rezygnacji,
c) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji,
d) odwołania – dotyczy tylko członków nie będących Fundatorami.
Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady Fundacji w przypadkach:
a) działania na szkodę Fundacji,
b) utraty praw publicznych,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu,
d) utraty zaufania Rady Fundacji.

§ 33
Rada Nadzorcza ze swego składu powołuje Przewodniczącego i Sekretarza, odwołuje ich lub przyjmuje
rezygnację.
§ 34
Tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej regulamin opracowany przez Przewodniczącego i zatwierdzony
przez Radę Fundacji.
§ 35
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§ 36
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Opiniowanie programów działania Fundacji.
2. Kontrolowanie działań Zarządu Fundacji.
3. Coroczne kontrolowanie bilansów Fundacji.
§ 37

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia
Fundacji.
§ 38
Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów.

IV. Majątek Fundacji.
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§ 39
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 zł. (dwa tysiące złotych)
wniesiony przez Fundatorów. Wkład ten nie może ulec uszczupleniu i stanowi fundusz
gwarancyjny Fundacji. Odsetki od funduszu założycielskiego służą finansowaniu działalności
statutowej.
Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia
2018r.

§ 40
Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Świadczenia Fundatorów wniesione po jej powstaniu;
2. Darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych – krajowych i
zagranicznych;
3. Wpływy i dotacje celowe z budżetu państwa;
4. Odsetki bankowe od funduszu założycielskiego;
5. Dochody z działalności gospodarczej i od obrotu kapitałem;
6. Inne wpływy określone przepisami szczegółowymi.
§ 41
W przypadku powołania Fundacji do spadku, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku.
§ 42
1.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy
organizacji 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 lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie;
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów 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.
d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji
lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 43
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
V. Działalność gospodarcza Fundacji.

1.
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§ 44
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną i nie wyodrębnioną
organizacyjnie.
Działalność gospodarcza Fundacji jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego.

§ 45
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa i
handlowa, prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:
1. 86.90.E - Prowadzenie specjalistycznej poradni psychologiczno- pedagogicznej;
2. 86.90.E - Prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
3. 85.60.Z - Prowadzenie działalności szkoleniowej;
4. 59.20.Z - Działalność kulturalna i reklamowa, organizacja imprez, produkcja filmów i nagrań
dźwiękowych;
5. 71.20.B - Wykonywanie ekspertyz oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
6. 58.19.Z - Działalność wydawnicza i poligraficzna;
7. 32.99.Z - Produkcja rozmaitych artykułów: świec, cienkich świeczek i podobnych artykułów.;
8. 64.99.Z - Obrót kapitałem;
9. 52.10.B - Usługi magazynowe;
10. 17.29.Z - Produkcja wyrobów z papieru i tektury;
11. 23.19.Z - Produkcja szkła i wyrobów ze szkła;
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§ 46
Wyodrębniona organizacyjnie działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest przez zakłady
działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
Zakładem kieruje kierownik lub dyrektor powołany przez Zarząd Fundacji. Zakres uprawnień i
obowiązków kierownika lub dyrektora zakładu określa pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd
Fundacji.
Zasady organizacji i funkcjonowania Zakładu określa regulamin nadany przez Zarząd Fundacji.
Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Zakładu uchwala Zarząd Fundacji.

§ 47
Środki własne działalności gospodarczej stanowią:
1. Przekazywane przez Fundatorów środki pieniężne i rzeczowe w rozmiarze ustalonym przez Zarząd
Fundacji;
2. Środki uzyskane z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uzupełnione przez Zarząd
Fundacji.

§ 48
Fundacja odpowiada za zobowiązania Zakładów całym swoim majątkiem.

§ 49
Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie opracowanych samodzielnie planów.
§ 50
Dochód z działalności gospodarczej Fundacji stanowi różnica między przychodami ze sprzedaży, a
kosztami uzyskania tych przychodów. Dochodem Fundacji są również:
1. Dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątku trwałego;
2. Wyniki przeszacowania zapasów surowców, materiałów, produkcji nie zakończonej, wyrobów
gotowych.
Cały dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) Fundacji jest przekazywany tylko na jej cele
statutowe w zakresie realizacji działalności pożytku publicznego.
§ 51
Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają
umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla osób prawnych nie będących jednostkami
gospodarki uspołecznionej.
§ 52
Ewidencja księgowa działalności gospodarczej Fundacji prowadzona jest według zasad przewidzianych
dla podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
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§ 53
Działalność gospodarcza Fundacji nie wyodrębniona organizacyjnie prowadzona jest na zasadach
rachunku ekonomicznego przez samą Fundację.
Działalnością gospodarczą, o której jest mowa w ust.1, zarządza jeden z członków Zarządu lub
ustanowiony w tym celu pełnomocnik.
VI. Postanowienia końcowe.

1.
2.

3.

1.
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§ 54
Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
Zmiany statutu mogą dokonać:
- Rada Fundacji
- Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji wyrażoną pisemnie
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 55
Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadku przewidzianym ustawą podejmuje Zarząd Fundacji
jednomyślnie.
Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Majątek Fundacji po jej likwidacji zostanie rozdysponowany przez Zarząd Fundacji w uchwale
Zarządu Fundacji o jej likwidacji.

