STATUT FUNDACJI
AND I AM UP
(tekst jednolity na dzień 25 czerwca 2009r.)

Postanowienia ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą „AND I AM UP”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Grzegorza Dąbrowskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Zbigniewa Kroczka w kancelarii notarialnej w Ząbkach, ul. Orla nr 6/63,
w dniu 19.06.2009r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego tj., na podstawie
ustawy z dn.6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. Nr 46 z 1991r., poz. 203 z
1991 roku z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.
§3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§4
Siedzibą Fundacji jest miasto Ząbki, w powiecie wołomińskim, w województwie
mazowieckim.
§5
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.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.
§6
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.
§7
Celami Fundacji są:
1. Reaktywacja poradni dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa z siedzibą w IPCZD
(Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka).

2. Działanie na rzecz zorganizowania systemu profesjonalnej pomocy rodzicom dziecka z
zespołem Downa, zgodnej ze standardami europejskimi. Zmiana ustawodawstwa w
zakresie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego na zbliżony do sumy wypłacanej rodzicom
dzieci niepełnosprawnych w krajach państw członkowskich oraz w zakresie legalizacji
małżeństw osób z zespołem Downa pozostających na mocy prawa pod oficjalnym
nadzorem rodziców i instytucji wspomagających ideę pełnego, w miarę samodzielnego
życia osobistego. Organizacja kompetentnej, fachowej, rzeczywistej pomocy
psychologicznej i prawnej dla rodziców niepełnosprawnych dzieci.
3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w rządowych
programach tworzenia nowych miejsc pracy specjalnie dla tych osób.
4. Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu własnej niepełnosprawności poprzez finansowanie
wszelkich zabiegów, operacji, specjalistycznego, kosztownego leczenia w kraju lub za
granicą, mającego na celu właściwe ich usprawnienie, a tym samym znaczne
polepszenie jakości ich trudnej egzystencji, refundacja protez kończyn dolnych i górnych,
rekonstrukcja uszkodzonej lub brakującej części ciała.
5. Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym w zakresie
adekwatnym do bieżących możliwości fundacji i zdobywanych na ten cel zasobów.
6. Aktywne przeciwdziałanie alienacji społecznej, spowodowanej niepełną sprawnością
zarówno fizyczną jak i umysłową oraz usamodzielnianie poprzez:







popieranie i organizację różnych form integracji społecznej,
aktywizację we wszystkich możliwych dziedzinach życia,
bardzo szeroko rozumiane wspomaganie rozwoju (w tym predyspozycji muzycznych),
poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie, kulturze i obyczajowości ojczystego kraju
i krajów UE w kontekście praw, przywilejów i ogólnospołecznej sytuacji osób
niepełnosprawnych,
popieranie, rozwijanie i upowszechnianie twórczości, działalności artystycznej oraz
sztuki osób niepełnosprawnych we wszelkich jej przejawach.

7. Promowanie na terenie Polski i poza granicami kraju sprawdzonych ośrodków
rehabilitacyjnych, świadczących rzeczywiste usługi i zabiegi rehabilitacyjne (rankingi
ośrodków), współpraca w zakresie dofinansowywania wszelkich zorganizowanych i
indywidualnych form wypoczynku dzieci i młodzieży nie w pełni sprawnej dla wszelkich
ośrodków systematycznie podnoszących jakość usług i uatrakcyjniających, z
wykorzystaniem wszelkich możliwych środków, bezpieczny, prozdrowotny wypoczynek
dzieci.
8. Współpraca z instytucjami biorącymi czynny udział w wychowaniu, uspołecznieniu i
kształceniu dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
9. Współdziałanie z innymi fundacjami w organizacji ogólnokrajowych kampanii
społecznych, służących zmianie wizerunku osób niepełnosprawnych. Promocja
zachowań etycznych w stosunku do osób chorych.
10. Dofinansowywanie zabiegów (w tym operacji plastycznych), służących uzasadnionemu
podniesieniu estetyki wyglądu osób niepełnosprawnych.
11. Współpraca z instytucjami organizującymi kursy językowe dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
12. Prowadzenie stałej kampanii prasowej i medialnej na rzecz akceptacji osób
niepełnosprawnych i zmiany ich wizerunku na bardziej korzystny w odbiorze społecznym.
13. Usprawnianie komunikacji osób niepełnosprawnych i ich umiejętności odbioru informacji
poprzez propagowanie i wspieranie działalności wydawniczej i edytorskiej oraz działań w
obszarze nowych technologii, zwłaszcza technologii internetowych.

14. Działania na rzecz integracji europejskiej osób niepełnosprawnych poprzez działalność
wydawniczą, promocję kultury i sztuki, rozwój kontaktów zagranicznych z organizacjami i
instytucjami o celach identycznych lub zbieżnych z celami Fundacji. Realizowanie w
ramach współpracy wspólnych projektów finansowanych lub dofinansowywanych przez
Unię Europejską i organizacje międzynarodowe.
15. Realizacja idei integracji z innymi fundacjami lub stowarzyszeniami, czy organizacjami
społecznymi o celach identycznych lub zbieżnych z celami Fundacji, współpraca i
współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
16. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów o różnorodnej tematyce dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
17. Produkcja programów radiowych i telewizyjnych, w tym promujących idee i cele
przyświecające powołaniu fundacji.
18. Prowadzenie medialnych agencji informacyjnych, przede wszystkim dla promocji celów
przyświecających powołaniu fundacji.
19. Szeroko pojęta współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.
20. Fundacja może wspierać merytorycznie i materialnie działalność innych osób prawnych,
fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, których działalność jest zgodna z ideologią
fundacji, dla osiągnięcia celów statutowych.
§8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywne gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych, pochodzących od:
osób prywatnych, lokalnego biznesu, samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji
zewnętrznych, krajowych i zagranicznych w celu reaktywacji poradni dla dzieci z
zespołem Downa, a tym samym zapewnienia im dostępu do specjalistycznego leczenia
farmakologicznego.
2. Organizowanie i współorganizowanie koncertów charytatywnych, spektakli teatralnych,
wystaw plastycznych, pokazów plenerowych, spotkań autorskich, współpraca z
placówkami artystycznymi, konkursów, przeglądów, festiwali i imprez o podobnym
charakterze, w ramach tej współpracy.
3. Aktywna współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej.
4. Działania zgodne z wytycznymi programów rządowych, mające na celu aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych.
5. Pomoc w doskonaleniu indywidualnego rozwoju i dokształcaniu, w celu zdobycia
kwalifikacji, w zawodach atrakcyjnych m.in. finansowo, na terenie całej Polski i poza
granicami RP.
6. Monitorowanie rynku pracy dla niepełnosprawnych poprzez współpracę z urzędami i
organizacjami pozarządowymi.
7. Organizowanie i współorganizowanie oraz współfinansowanie zawodów sportowych i
imprez sportowych o charakterze rekreacyjno-integracyjnym w celu lansowania mody na
zdrowie, zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku osób niepełnosprawnych w celu
likwidacji deficytów, dalszego usprawniania, a tym samym podnoszenia jakości życia
osób niepełnosprawnych.
8. Aktywny udział w imprezach, których charakter odpowiada celom statutowym fundacji.
9. Współpraca z mediami, produkcję programów radiowych i telewizyjnych, w tym
promujących idee i cele Fundacji.

10. Stypendia dla niepełnosprawnej młodzieży, szczególnie z dodatkowym chromosomem,
studiującej na uczelniach wyższych lub uczących się w szkołach pomaturalnych i
policealnych, również młodzieży przyuczającej się praktycznie do wykonywania
wyuczonego zawodu.
11. Organizacja działalności placówek oświatowych (w tym przedszkoli i szkół
integracyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci nie w pełni
sprawnych, w tym dzieci z dodatkowym chromosomem.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji.
§ 10
Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 PLN oraz środki
finansowe i inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 11
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji,
dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
odsetek i depozytów bankowych,
dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach,
dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały
zostały (akcje) objęte przez Fundację.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają
być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie
przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez
niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich
wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
3. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny bez podawania przyczyny.
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we
właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
Władze Fundacji.
§ 12
Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji, zwany dalej Radą.

§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z jednego, dwóch lub trzech członków powoływanych przez
Radę Fundacji na trzy letnią kadencję. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje
Fundator.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu, w wypadku
Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jego Prezesem.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji,
d) śmierci Członka Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani
przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie
przez wszystkich członków Rady.
§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a)
b)
c)
d)

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, a także przyjmowanie lub odrzucanie
subwencji, darowizn, spadków, zapisów i innych przysporzeń majątkowych,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
i) podejmowanie decyzji o nadanie tytułu Sponsora Fundacji,
j) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz
o ich tworzeniu.
3. Zarząd dnia 30 maja każdego roku kalendarzowego zobowiązany jest przedkładać
Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się z inicjatywy Prezesa Zarządu, nie rzadziej niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3
dni przed planowanym spotkaniem.
5. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością
głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W wypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji
składa Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w wypadku Zarządu wieloosobowego dwaj
członkowie Zarządu, w tym Prezes.

7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
8. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać
konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie
odpowiednich opracowań.

9. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie, jednak, na podstawie
specjalnej uchwały Rady, podjętej przy udziale co najmniej połowy członków Rady,
zwykłą większością głosów, Fundacja może ustalić dla nich honoraria za udział w
posiedzeniach zarządu, zwrot poniesionych kosztów, bezpośrednio związanych z
wykonywaniem obowiązków i inne świadczenia materialne, w tym jednorazowe premie i
nagrody za szczególne zasługi dla rozwoju i działalności Fundacji.
Sposób reprezentacji
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może
każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Przy podejmowaniu przez Fundację zobowiązań, związanych ze zwiększonym ryzykiem
finansowym, a zwłaszcza przy dokonywaniu transakcji, przekraczających równowartość
50 000,00 PLN, jest wymagana uchwała Zarządu. Uchwała ta musi zostać następnie
zaakceptowana przez co najmniej 2 członków Rady Fundacji.
§ 16
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się, z co najmniej trzech członków i jest wybierana na trzyletnią
kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady,
powołuje swą decyzją Rada.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje
pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
5. Zawieszenie członkostwa w Radzie zachodzi w następujących przypadkach:
a) na czas śledztwa prowadzonego przeciw członkowi Rady przez organy ścigania,
b) na czas postępowania sądowego, w którym członek Rady jest oskarżonym.
6. Zawieszenie może również nastąpić na okres sprawowania funkcji wykonawczych w
administracji rządowej, samorządowej, zastrzeżenie nie obejmuje funkcji posła i
radnego.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkowie Rady Fundacji pełnia swoje funkcje nieodpłatnie.

§ 17
Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu
majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
d. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
f.

powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,
§ 18

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz 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. W razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe
funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,
bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków
dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
Postanowienia końcowe
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą
dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.
§ 20
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji
uchwałą.
§ 21
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w
stosunku do jej Fundatora, członków Zarządu, członków Rady Fundacji lub pracowników
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.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu,
członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu,
członków Rady lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu organizacji albo podmiotu.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich.
§ 22
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada uchwałą bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. zdrowia.
4. Pozostały po likwidacji majątek Fundacji, po zabezpieczeniu ewentualnych zobowiązań
wobec osób trzecich może zostać przeznaczony mocą uchwały Rady na rzecz
działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
§ 23
Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego.

Statut został przyjęty dnia 25.06.2009

Podpisano: ………………………………….

