Założenie Fundacji stanowi logiczną konsekwencję działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych
realizowanych w ramach stworzonego przeze mnie pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia i działającego do
chwili obecnej „Międzynarodowego Ruchu Nieprzetartego Szlaku”. Ruch ten bezpośrednio nawiązywał
do nurtu niezależnego harcerstwa oraz z amatorskiego ruchu teatralnego w Polsce, których byłem
aktywnym uczestnikiem.

M.S.

FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
STATUT
Postanowienia Ogólne
§1
1. Fundacja pod nazwą: „Fundacja Nieprzetartego Szlaku” z Siedzibą w Skrzynicach I, zwana dalej
Fundacją, została ustanowiona z woli Jana Michała Stanowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym Repertorium A Nr 1517/2007 w dniu dwudziestego lutego dwa tysiące siódmego roku w
Kancelarii Notarialnej Pani Antoniny Renaty Bednary przy ul. Spokojna 8a w Lublinie.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46,
poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skrzynice I koło Lublina (gmina Jabłonna).
4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych
językach obcych
6. Fundacja może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne w kraju
i zagranicą.
7. Fundacja używa pieczęci zawierającą jej nazwę i siedzibę Fundacji.
8. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami
osobom fizycznym i prawnym swoją życiową postawą lub działalnością realizującym statutowe cele
Fundacji.
9. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. Fundacja jest organizacją humanitarną, charytatywną i nie jest nastawiona na zysk.
11. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister.
12. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem przeznaczania uzyskanych
dochodów na cele statutowe, na zasadach określonych ustawą oraz niniejszym statutem.
13. Fundacja została powołana na czas nieograniczony.
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Cele, środki i zakres działalności Fundacji
§2
1. Celem Fundacji jest inicjowanie, tworzenie i wspieranie działań artystycznych, społecznych i
kulturalnych osób niepełnosprawnych, w kierunku ich integracji oraz rehabilitacji społecznej,
kulturalnej i zawodowej.
2. Łączenie wychowania i nauki poprzez rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w
tym osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologią społeczną, w duchu wychowania do
samodzielności i odpowiedzialności; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
§3
1. Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i
niniejszym statutem poprzez:
1.1. Promocję i organizację wolontariatu,
1.2. Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz jednostki kościelne realizujące cele fundacji szczególnie takie, które zajmują się
rozwojem, terapią i integracją osób niepełnosprawnych poprzez działania artystyczne (arteterapię),
1.3. Działalność wychowawczą, terapeutyczną i profilaktyczną zmierzającą do przeciwdziałania
patologiom społecznym,
1.4. Pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób,
1.5. Rozwój społeczności lokalnych. Integrację społeczną, kulturalną, edukacyjną i zawodową w ramach
rozwoju społeczeństwa demokratycznego,
1.6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy
społeczeństwami,
1.7. Działania w dziedzinie kultury i sztuki, promocji Polski - szczególnie w zakresie osiągnięć
kulturalnych i społecznych osób niepełnosprawnych,
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
2.1.współdziałać z osobami prawnymi i fizycznymi, realizującymi zadania zbieżne z celami statutowymi
Fundacji. Szczególnie współpraca ta powinna objąć stowarzyszenie Rekreacyjny Klub Nieprzetartego
Szlaku z Lublina oraz organizację Mystecko Terapeutyczny Centr Neprotoptana Steżyna ze Lwowa,
2.2. zakładać, prowadzić oraz wspierać ośrodki terapii i działań społecznych szczególnie dla osób
wykluczonych społecznie lub osób zagrożonych takim wykluczeniem: osób niepełnosprawnych, osób
ze środowisk patologicznych itp.,
2.3. organizować i prowadzić wszelką inną działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie lub osób,
którym to wykluczenie zagraża tak aby umożliwić im samodzielne życie i prawidłowe
funkcjonowanie w ramach społeczeństwa obywatelskiego,
2.4. prowadzić działalność kulturalną mającą na celu terapię, promocję twórczości osób
niepełnosprawnych oraz integrację osób wykluczonych w społeczeństwo,
2.5. organizować warsztaty, kursów, szkolenia, konferencje, seminaria, zielone szkoły, obozy, dla osób
dorosłych, młodzieży i dzieci; pracowników i wolontariuszy; podnoszących ich kwalifikacje,
2.6. realizować środowiskowe programy profilaktyczno-wychowawczych adresowane do młodzieży i
dorosłych zagrożonych uzależnieniem, niedostosowanych społecznie oraz z rodzin patologicznych,
2.7. promować aktywne postawy obywatelskie wśród społeczności lokalnej,
2.8. publikować i kolportować wydawnictwa edukacyjne promujące cele statutowe Fundacji,
2.9. podjąć działalność gospodarczą. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej
musi ona dokonać odpowiednich zmian statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całość
dochodów z ewentualnej działalności gospodarczej ma być przeznaczona na realizację celów
statutowych.
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Majątek i dochody Fundacji
§4
1. Majątek Fundacji stanowi kwota 3000 złotych zadeklarowana przez Fundatora w akcie fundacyjnym,
kwoty przekazywane przez donatorów, środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz prawa
majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.
2. Dochody Fundacji pochodzą z:
2.1 darowizn, spadków i zapisów pochodzących od osób prawnych i osób fizycznych,
2.2 subwencji i dotacji
2.3 programów pomocowych
2.4 majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
2.5 odsetek bankowych
2.6 odpłatnej działalności pożytku publicznego,
2.7 działalności gospodarczej.
3. Całość uzyskiwanych dochodów przeznaczona jest na cele statutowe oraz bieżące finansowanie
kosztów funkcjonowania Fundacji
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Za swoje zobowiązania Fundacja ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem.
§5
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej Zarząd Fundacji precyzyjnie określi zakres
działalności gospodarczej przy czym zakres ten musi być różny od działalności odpłatnej Fundacji.
Władze Fundacji
§6
1. Władzami Fundacji są:
1.1. Zarząd Fundacji,
1.2. Rada Fundacji.
2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy z Fundacją.
3. Ponadto wprowadza się następujące ograniczenia:
3.1. zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do
członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku 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”,
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3.2. zakazuje się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów 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,
3.3. zakazuje się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej 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 organizacji,
3.4. zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Zarząd Fundacji
§7
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób: Fundatora będącego jego dożywotnim Prezesem oraz
jednej powołanej przez niego osoby.
3. Okres kadencji Zarządu wynosi 3 lata. Ponowne powoływanie tych samych członków Zarządu jest
dopuszczalne.
4. Członkostwo Zarządu ustaje z:
4.1. upływem kadencji,
4.2. chwilą śmierci,
4.3. na skutek odwołania, w razie złożenia przez członka Zarządu rezygnacji bądź nienależytego
wykonywania powierzonych mu obowiązków.
5. Członkowie Zarządu Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo bądź za wynagrodzeniem. Zasady
wynagrodzenia określa regulamin opracowany przez Fundatora.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak jak dwa razy do roku. Są
zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu, który im jednocześnie przewodniczy.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch członków.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane przez okres
20 lat od dnia ich odbycia.
9. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w myśl ustawy dla innych organów,
a w szczególności:
9.1. uchwalanie programów działania Fundacji i planów ich realizacji,
9.2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz a w szczególności wobec organów państwowych i innych
organizacji,
9.3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
9.4. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów,
9.5. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i bilansów finansowych oraz sprawozdań
rocznych z działalności Fundacji,
9.6. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu,
9.7. decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji
9.8. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji.
10. Czynności wykonawczo – zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu oraz funkcję administratora
pełni Prezes Zarządu Fundacji.
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Rada Fundacji
§8

1. Rada Fundacji jest organem doradczo-opiniującym w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez
Zarząd Fundacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy oraz kontrolującym w sprawach realizacji
celu statutowego i gospodarowania środkami finansowymi Fundacji.
2. Opinie Rady Fundacji mają na celu zapewnienie właściwej realizacji celów statutowych Fundacji.
3. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
3.1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
3.2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
4. Rada Fundacji może występować z wnioskiem do właściwego ministra nadzorującego oraz innych
instytucji ustawowych w przypadkach wymagających nadzoru.
5. W skład Rady Fundacji wchodzą nie mniej niż trzy osoby powołane przez Fundatora. Fundator
posiada również prawo odwoływania członków Rady.
6. Kadencja członków Rady wynosi trzy lata.
7. Funkcje członków Rady Fundacji wykonywane są honorowo i bez wynagrodzenia. Członkom Rady
przysługuje jedynie zwrot poniesionych kosztów.
8. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności nie mniej niż połowy
członków Rady.
9. Posiedzenia Rady Fundacji winny odbywać się co najmniej raz w roku i są protokołowane. Protokoły
z posiedzeń Rady są przechowywane przez okres 20 lat od dnia ich odbycia.
10. W obradach Rady ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu.
11. Członkowie Rady Fundacji wybierają z pośród siebie Przewodniczącego oraz przyjmują program i
regulamin pracy, przy czym pierwszego Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje Fundator.
12. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
29.1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z
członkami Zarządu
29.2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
29.3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. O
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
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Sposób reprezentacji Fundacji
§9
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jeden z członków Zarządu.

Zmiana Statutu
§ 10
Zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji. Zmiany statutu
nie mogą dotyczyć celów, dla których Fundacja została ustanowiona.

Likwidacja Fundacji
§ 11
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały po uzyskaniu
pisemnej opinii od Rady Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu Fundacji na realizację celów zbieżnych z celami Fundacji.

Fundator
Jan Michał Stanowski
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